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 ملخص الرسالة

يف اجلايعذذذة امةذذذ يية ، هذذذرس رةذذذالةة علقيذذذةة يقديذذذةة لايذذذ) درجذذذة العا يذذذة )ا اجسذذذ  (
 .«هققسم الف» يف كلية الشريعة، اب دياة ا اورة

اجلذواهر البرريذة يف » الشذاععي بعاذوا   وهي عبارةة عن ك اٍب يف الفقه على ا ذره 
ا صذذري الشذذاععي  الَقُقذذوِ  للقاضذذي  ذذم الذذدين أا العبذذا  أمحذذد بذذن دمحم  «طشذذرا الوةذذي

را  وال ق ذ  يذن  إىل هنايذة عصذ) يف يوجذ  الِقذ يذن بدايذة ك ذاب الصذيا ، هذذ(707)ا  وىف 
 (.دراةًة وحتقيقاً ) ك اب احلج

 وقد اع قدت يف حتقيق هرا الك اب على نسخة عريدة 
 تركيا.، إةطابول،   نسخة ا ك بة السليقانيةوهي

 وعهار  عايٍة ، وقسقني، وقد اة دعت طريقة ال رقيق أ  تقسم الرةالة إىل يقديةٍ 
 مث القسقني بياهنقا كال ا  ، أوالً صدَّرت الك اب مبقديةٍ 

وحتذذت كذذٍ) ياهقذذا ، ويشذذ ق) علذذى يبرثذذني ر يسذذَيني،   قسذذم الدراةذذةالقسممم الول
 يطال .

 ا برث األول  دراةة ا ؤلف.
 ا برث الثاين  ال عريف ابلك اب.

  وعيذذذه  ك ذذذاب الصذذذيا ، ويشذذذ ق) علذذذى الذذا  ا قذذذق،   قسذذذم ال رقيذذذقالقسممم النممماي
 .وجزءة ين ك اب احلج، كاي ً 

 وعق) الفهار  الفاية ال زية.، مث خ قت الك اب بوض  ثبت ا صادر وا راج 
واع قذذدت يف كذذ) دلذذذا دليذذ) الرةذذذا ) العلقيذذة ا ع قذذذد يذذن ِقبذذذ) عقذذادة الدراةذذذات 

 العليا.
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Abstract  

This is a thesis submitted to obtain the degree of international (Masters) at the 

Islamic University of Madinah in the Faculty of Sharia (department of 

Jurisprudence). 

And it is a book in jurisprudence on the doctrine of Shafi’l, entitled (Aljawher 

Albahriah Fi Sharh Alwaseet) to the judge Najmuddin Abu Abbas Ahmad Qamoli 

Almasri Shafi’l (dead on 727 H) from the beginning of the book of fasting to the 

end of the session of obligation of marriage and enjoyment from the book Haj 

(study and revision). 

And I have relied on the revision of this book on a unique copy: 

And it is: Copy of Library of Sulaymaniyah, Turkey. 

The method of revision required that the letter be divided into an introduction, 

two sections and technical indexes: 

Firstly: the book was issued with introduction, then the two sections and their 

statement as follows: 

The First session: session of study, and it includes two main searches and 

each of them had demands: 

The first search: Study of the author. 

The second search: Definition of the book. 

The second session: Session of revision and include the text that revised, 

and it includes: the book of fasting (completely) and apart from the book of 

Hajj. 

Then concluded the book by putting fixed sources and references, and made a 

technical indexer that is necessary. 

And relied in all of this on the thesis guide approved by the Deanship of 

Graduate Studies.  
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
وين ، أنفسااونعود ابهلل ين شرور ، ونس غفرس، ونس عياه، حنقدس، إ  احلقد هلل

وأشهد أ  ال إله ، وين يضل) ع  هادي له، ين يهدس هللا ع  يض) له، ةيئات أعقالاا
 مي خي حي جي يه ُّٱوأشهد أ  دمحمًا عبدس ورةوله ، إال هللا وحدس ال شريا له

 حم جم يل ىل مل خل ُّٱ (1)َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 خي  حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم
 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ (0)َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي
 جخ مح جح  مج حج مث هت ختمت حت جت هب مب  خب حب جب
 .(3)ٱَّ جس مخ

 أيا بعد 
، عذن  العلذم الشذرعي واالنشذغال بذه تعلقذاً وتعليقذاً يذن أع ذم القذرب وأجذ) الطاعذات

وقذد جذاءت نصذول الك ذاب والسذاة  يذرًة بطلبذه ، وأع ها يرتبذة، وهو ين أشرف العلو 
 .ويبياًة عض) ين انشغ) به، وحاثًة عليه

 .(4)َّ هئمب مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه ُّٱ  عقن دلا قوله تعاىل
 مل خل حل مكجل لك  خك حك جك مق حق مف ٱُّوقوله تعاىل  

 .(5)ٱٱَّ جم هل
 .(6)"ين يرد هللا به خ اً يفقهه يف الدين  "لساة قوله وين ا

                                                             

 .120( ةورة  ل عقرا ، رقم اآلية  1)
 .1( ةورة الاساء، رقم اآلية  0)
 .72، 71( ةورة األحزاب، رقم اآلية  3)
 .11( ةورة اجملادلة، رقم اآلية  4)
 .٩( ةورة الزير، رقم اآلية  5)
 ،(71ا 1/3٩) يف ك اب العلم، ابب ين يرد هللا به خ ًا يفقهه يف الدين ( أخرجه البخاري6)

 .(1237ا 71٩/ 0) ابب الاهي عن ا سألة يف ك اب الزكاة، يسلمو 
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، (1)"ةذّه) هللا لذه بذه طريقذاً إىل اجلاذة ين ةلا طريقاً يلذ ق  عيذه علقذاً   "وقوله 
 والاصول يف هرا الشأ  يعلويةة يشهورةة.

، وهذو الغايذة يذن خلاذق ا لذق، وب علم العلم الشرعي والعق) به حيص) ع ا امنسا 
ويذدل علذذى ع ذم عضذذله ، وأع قهذذا عا ذدةً ، وأةذذااها ياقبذةً ، العلذو  يازلذةً وعلذم الفقذه أرقذذى 

وقد اشذ غ) ذذرا ، (0)""اللهم عقهه يف الدينالبن عبا  رضي هللا عاهقا   دعاء الايب 
، وال ذذابعني ويذذذن بعذذذدهم، يذذن الصذذذرابة العلذذم العلقذذذاء قذذدياً وحذذذديثاً ياذذر عهذذذد الاذذذيب 

، وقضذذذاًء إىل أ  جذذذاء يذذذن بعذذذدهم، وإع ذذذاءً ، وتعليقذذذاً ، وبذذذرلوا عيذذذه قصذذذارع جهذذذدهم تعلقذذذاً 
، وا اثذور، وا ا ذو ، وا طذول، وا خ صذر، والشذرا، عقاه ا نت، ا العلم وألفوا عيهرعدونوا ه

وقذذذد ، ذذذذا تصذذذايفاً و ليفذذذاً وظهذذذر أذذذا أتبذذذا ة اه قذذذوا ، وقويذذذت، وتكونذذذت ا ذذذراه  األربعذذذة
ودلذا -لكن الكث  ين تراث الفقذه امةذ يي يفقذودة ، توارثها ا سلقو  جي ً بعد جي)ٍ 

، أو خمطذذذوحبة ةاجذذذذٍة إىل حتقيذذذذقٍ  -مبذذذا حذذذذ) ابأليذذذة امةذذذذ يية يذذذن  ذذذذٍن كرذذذروٍب و  هذذذذا
 العلم. وط ب، وا ققو ، ونشٍر ل زود ذا ا ك بات؛ عيس فيد ياها الباحثو ، وإخراجٍ 

أ  يسذذذر   العثذذذور علذذذى خمطذذذوحٍب قذذذيٍِّم نفذذذيٍ  يف علذذذم الفقذذذه علذذذى  ويذذن  الء هللا 
لذامم الذدين أا  كتاب اجلمواهر البحريمة )جمواهر البحمر(يره  اميا  الشاععي وهو  

ا ذذذذيط شذذذذرا وهذذذذو اخ صذذذذارة لك ذذذذاب البرذذذذر ، هذذذذذ707ت الَقُقذذذذوِ   أمحذذذذد بذذذذن دمحمالعبذذذا  
 الري أكثرس يفقودة.، الوةيط للقؤلف نفسه

ا الك ذذذذذاب وأصذذذذذله يذذذذذن قيقذذذذذٍة علقيذذذذذٍة كبذذذذذ ٍة؛ اة شذذذذذرت أهذذذذذ) العلذذذذذم رو ذذذذذا كذذذذذا  أذذذذذ 
ليكذو  يوضذو  رةذالم ضذقن يشذروٍ  لايذ) ، وال خص ؛ عأشاروا علذي ددارتذه لل رقيذق

 دلا والقادر عليه.إنه و  ، ال وعيق والسداد أةأل هللا ، درجة العا ية )ا اجس  (

  

                                                             

( وقال  "هرا حديثة 0646ا 385، 4/386( رواس الرتيري يف ابب عض) طل  العلم، )1)
 حسنة".

 (.143ا 1/53يف ك اب الوضوء، ابب وض  ا اء عاد ا  ء ) ( أخرجه البخاري0)
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 أسباب اختيار املخطوط وأمهيته العلمية

 وأمهي ه يف الاقاحب ال الية ، ت ملى أةباب اخ يار ا وضو 
كونذه يذن الذرتاث العلقذي امةذ يي يف الفقذه الشذاععي الذري يابغذي أ  يُذ ز  ذذن -1

 وطال  علٍم.، وقاضٍ ، له صلة ذرا الفن ين يفتٍ 
، وجذذذاي ة للبرذذذر ا ذذذيط يف شذذذرا الوةذذذيط ل يذذذا  الغذذذزا ، أنذذذه اخ صذذذار شذذذاي)ة  -0

، الشذذاععي والوةذذيط يف ا ذذره ، وال ختفذذى أمهيذذة البرذذر، حسذذن الصذذيا ة، ةذذه) العبذذارة
 يقصد البرر ا يط. (1)ياه" يسا ) أكثر ا ره  يف ك اابً  أعلم "ال  ةاويام قال

وال يوجذذد ياذذه إال ، كذذو  أ لذذ  أجذذزاء األصذذ) الذذري هذذو البرذذر ا ذذيط يفقذذودةة   -3
 أجزاءة قليلةة ي فرقةة.

عاايذذذذة يصذذذذافه بذذذذركر األدلذذذذة ا خ صذذذذرة السذذذذهلة يذذذذن الك ذذذذاب والسذذذذاة؛ ليسذذذذه)  -4
 وجعل ذذذذه  نصذذذذه الك ذذذذاب يذذذذا يقديذذذذة ا صذذذذاف رمحذذذذه هللا يف قذذذذال، وامع ذذذذاء ياذذذذه، القضذذذذاء
 والاقذذ)، يراجع ذذه تسذذهي) بذذرلا وقصذذدتُ ، السذذه) الذذدلي) إال األدلذذة عذذن جمذذردةً  أحكايذذاً 

 واحلكم.، الف يا يف عليه واالع قاد، ياه
 والاق) عن بقية ا راه .، الشاععي عقهاء ا ره  أقوالإيراد  -5
 الشاععي. وةعة علقه واط عه يف ا ره ، ا ؤلفج لة قدر  -6
يذاهم  السذيوطي ، وإحال هم إليذه، اع قاد العلقاء على هرا ا صاَّف باقلهم عاه -7

وو  الذذدين أبذذو زرعذذة العراقذذي يف ، (3)يف االقاذذا وا طيذذ  الشذذربي  ، (0)يف األشذذباس والا ذذا ر
 و  هم الكث .، (4)ال قري طرا ال ثري  يف شرا 

  
                                                             

 (.0/16٩( ان ر  طبقات الشاععية لألةاوي )1)
 (10  ل) ان ر ( 2)
 (060/ 1)ان ر   (3)
 .(13/ 0) ان ر ( 4)
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 الدراسات السابقة

قذذذذد ةذذذذبق  إىل ال سذذذذمي) يف هذذذذرا ا خطذذذذوحب عذذذذددة يذذذذن زي  ذذذذي يذذذذن طلبذذذذة بذذذذر يج 
 وهم ، ياجس   الفقه يف اجلايعة امة يية اب دياة ا اورة

يذذن بدايذذة الك ذذاب إىل هنايذذة الفصذذ) األول يف  داب قضذذاء ، يصذذطفى يعذذاد دمحم-1
 احلاجة. 
يذذذن الفصذذذ) الثذذذاين  عيقذذذا مذذذ  االةذذذ اماء ياذذذه إىل هنايذذذة ابب يهااتيذذذا ويلسذذذن  -0
 ا سح على ا فني. 
 إىل هناية الباب الراب  يف كيفية الص ة. ين بداية ك اب احليض، زب  ةلطا  -3

يذذذذن بدايذذذذة البذذذذاب ا ذذذذاي  يف شذذذذرا ط الصذذذذ ة إىل هنايذذذذة الفصذذذذ) ، دمحم أزهذذذذري -4
 الثاين عيقن هو أوىل ابمياية. 

يذذن بدايذذة ك ذذاب صذذ ة ا سذذاعرين إىل هنايذذة القذذول يف ، علذذي أمحذذد صذذا  لصذذو  -5
 الغس) ين ك اب اجلاا ز. 
يذذذن بدايذذة الا ذذذر الثذذاين يف الغاةذذذ) يذذن ك ذذذاب اجلاذذذا ز إىل ي هذذر يا ذذذور حذذاع  -6
 .هناية القسم األول  األداء يف الوقت ين ك اب الزكاة 
إىل هنايذذة زكذذاة  يذذن بدايذذة القسذذم الثذذاين يف تعميذذ) الزكذذاة، دمحم بشذذ  عبذذدالرحيم -7
 الفطر. 

*** 
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 خطة البحث

 وعهار  علقية.، وقسقني، تش ق) ا طة على يقديةٍ 
  تشتمل على واملقدمة

 االع  احية. -
 العلقية.أةباب اخ يار ا خطوحب وأمهي ه  -

 ترمجة ا ؤلف. -
 توثيق نسبة ا خطوحب إىل ا ؤلف. -
 الدراةات السابقة. -
 خطة البرث. -
 ياهج ال رقيق. -

  وفيه مبحنان، القسم االول: قسم الدراسة
 وعيه مثانية يطال  ،   دراةة ا ؤلفاملبحث الول

 وكاي ه.، ونسب ه، ونسبه، ا طل  األول  امسه -
 يولدس.ا طل  الثاين   -
 ا طل  الثالث  نشأته العلقية. -
 وت ييرس.، ا طل  الراب   شيوخه -
 وثااء العلقاء عليه.، ا طل  ا اي   يكان ه العلقية -
 ويرهبه الفقهي.، ا طل  الساد   عقيدته -
 ا طل  الساب   يؤلفاته. -
 ا طل  الثاين  وعاته. -
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 وعيه ة ة يطال  ، )اجلواهر البررية(  ال عريف ابلك اب املبحث الناي
 وتوثيق نسب ه إىل ا ؤلف.، ا طل  األول  حتقيق اةم الك اب -
 ويكان ه العلقية.، ا طل  الثاين  أمهية الك اب -
 ا طل  الثالث  ياهج ا ؤلف يف الا  ا قق. -
 ا طل  الراب   اصط حات ا ؤلف يف الا  ا قق. -
 در ا ؤلف يف الا  ا قق.ا طل  ا اي   يصا -
 ومنادج ياها. للك اب ا طل  الساد   وصف الاسخ ا طية -

 :القسم الناي: النص احملقق
إىل هنايذذة  يذن بدايذة ك ذاب الصذيا ، ققذت بفضذ) هللا ب رقيذق جذزٍء يذن هذرا الك ذاب

( لوحذة اب ذداءاً يذن 68والذري يقذ  يف )، عص) يف يوج  القرا  وال ق   يذن ك ذاب احلذج
أ يذذذذذن اجمللذذذذذد الثذذذذذاين يذذذذذن نسذذذذذخة ا ك بذذذذذة السذذذذذليقانية 084ب إىل اللوحذذذذذة 016اللوحذذذذذة 
 ةيأيت وصفها يفصً  عاد الك   عن الاسخ. ، وهي نسخة عريدة، تركيا، إةطابول

 :الفهارس العلمية
 وتش ق) على الفهار  الفاية اآلتية 

 اآلايت القر نية.عهر   -1
 عهر  األحاديث الابوية واآلاثر. -0
 عهر  األع   ا رتجم أم يف الا  ا قق. -3
 عهر  األلفاظ الغريبة ا فسَّرة. -4
 عهر  األياكن والبلدا . -5
 عهر  الك   الواردة يف الك اب. -6
 عهر  ا صادر وا راج . -7
 عهر  ا وضوعات. -8
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 منهج التحقيق

 ال رقيق الري ةرت عليه يف خدية الا  كقا يلي ياهج  
يذذذذذ  االل ذذذذذزا  ، نسذذذذخ الذذذذذا  ا ذذذذذراد حتقيقذذذذه حسذذذذذ  القواعذذذذذد امي  يذذذذة احلديثذذذذذة -1

 وضبط يا حي اج إىل ضبٍط.، بع يات الرتقيم
 وهي نسخة عريدة.، تركيا، إةطابول، االع قاد على نسخة ا ك بة السليقانية -0
وأثب ّذذه ، أصذذوِّبه يذذن ي انذذه يذذن ك ذذ  الشذذاععية، إدا جزيذذت إطذذن يذذا يف الاسذذخة -3
 وكذرا إ  وقفذت علذى، وأش  إليه يف احلاشذية، وأضعه بني يعقوع ني هكرا ]  [، يف ا نت

عذذذنين أج هذذذد يف إكقالذذذه يذذذن ي انذذذه يذذذن ك ذذذ  ، ةذذذقط أو طقذذذ  أو بيذذذاض يف الاسذذذخة
عذذن  أ أه ذذد  ،وأشذذ  إىل دلذذا يف احلاشذذية، وأضذذعه بذذني يعقذذوع ني هكذذرا ]  [، الشذذاععية

 جعلت يكانه نقطاً ي  الية بني قوةني هكرا )...(.، إليه
للداللذة علذى هنايذة كذ) وجذه يذن ، /ب(8/أ( أو )8وضذ  خذط يا ذ) هكذرا / ) -4

 ي  امشارة إىل رقم اللوحة يف اأايش. ، لوحات ا خطوحب
 العثقاين.ورقم اآلية ي  ك اب ها ابلرةم ، عزو اآلايت القر نية ببيا  اةم السورة -5
عذذن  كذذا  احلذذديث يف الصذذريرني أو يف ، عذذزو األحاديذذث الابويذذة إىل يصذذادرها -6

وأبذذني ، وإال عأخرجذذه يذذن ي انذذه يذذن ك ذذ  األحاديذذث األخذذرع، أحذذدمها اك فيذذت بذذرلا
 على الك   الم تعىن برلا ابخ صار. درج ه يع قداً 

 عزو اآلاثر إىل ي اهنا األصيلة. -7
، والاقول الم يركرها ا ؤلذف عذن الفقهذاء يذن يصذادرها، ةتوثيق ا سا ) الفقهي -8

 .ي  بيا  القول ا ع قد يف ا ره ، واممجاعات
 وا صطلرات العلقية.، شرا يشك) األلفاظ -٩

 الرتمجة إبماز لألع   الوارد دكرهم يف الا  ا ّقق. -12
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يذذذ  بيذذذا  أيذذذاكن وجودهذذذا ، الذذذم دكرهذذذا ا ؤلذذذفال عريذذذف ابأليذذذاكن والبلذذذدا   -11
 وتسقياهتا يف زياناا احلاضر.

 ي  يا يساويها يف زياناا احلاضر.، ال عريف اب وازين وا كايي) وا قادير -10
 وض  الفهار  الفاية ال زية كقا هو يوضح يف خطة البرث. -13

*** 
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 شكر وثناء

عالشذكر ا ذال  والثاذاء ، برلذه  سذ رقهوحثاذا علذى ، أبدؤس بقول ين علقاذا الشذكر
وزادين يذن أعضذاله يذا ال ، ؛ عهو الري أيدين ب وعيقذه ويارذ  يذن  ال ذهالكاي) لرا 

يب ذدؤس ، وله الشكر ب قايه؛ عنليه يُرج  األير كله، عله احلقد كله، ُأحصي ثااًء عليه 
 حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ ٱُّٱ، ويا هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاس

  (1)َّمح جح مج حج مث هت مت  خت

وجزامهذا عذ  ، أطذال هللا يف عقرمهذا علذى طاع ذه، مث الشكر يوصواًل لوالدّي الكريني
وبذرال يذا يف وةذعهقا ، خ  يا جزع والداً عن ولدس؛ إد رعياين عأحساا رعذايم وتذوجيهي

وأِع ِّ علذى برِّمهذا والقيذا  ، (0)َّ حس جس  مخ جخ مح جح  ٱُّٱٱمةعادي؛ عَذَيا
يعهقذذذذذا يف ِعذذذذذداد عبذذذذذادم الذذذذذرين وعذذذذذدهتم دقيذذذذذ) واجعلذذذذذ  ، بواجذذذذذ  امحسذذذذذا  إليهقذذذذذا

  ىث نث مث زث رث يتُّٱوجزيذذذذ) نوالذذذذا ، وجليذذذذ) هباتذذذذا، عطا ذذذذا

 إنا ةبرانا جوادة كرمي. (3) َّ مك لك اك يق ىق يف ىف يث
أتوجه ابلشكر اجلزي) أرا الصرا العلقذي الشذايخ يف يدياذة خذ   كقا يطي    أ 

والقذذذذذا قني عليهذذذذذا يذذذذذن أةذذذذذاترة ، -أعذذذذذ  اجلايعذذذذذة امةذذذذذ يية اب دياذذذذذة الابويذذذذذة  -ال يذذذذذة 
، وابألخذذ  كليذذة الشذذريعة الذذم هنلذذُت يذذن ياهلهذذا الذذزالل، ويذذوظفني وإداريذذني، ويدرةذذني

 وأشكر كرلا القا قني على قسم الفقه على يا قديوس وبرلوس.
عضذذذذيلة الذذذذدك ور  دمحم بذذذذن حسذذذذني بكذذذذري؛ ا شذذذذرف علذذذذى ، أّيذذذذا شذذذذيخي وأةذذذذ ادي

ذذذه -بعذذذد هللا تعذذذاىل  –الرةذذذالة؛ عهذذذو صذذذاح  الفضذذذ) الكبذذذ   ، ؛ حيذذذث كذذذا  نِعذذذم ا وجِّ

                                                             

 .1٩( ةورة الاق)   ية 1)
 .04( ةورة امةراء   ية0)
 .01( ةورة الطور   ية3)
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، وصذذدهب ذم ذذه، وحسذذن أم ذذه، وتقذذديرس الكبذذ ، وحلقذذه الواةذذ ، عغقذذرين ب واضذذعه اجلَذذمِّ 
أ  يبذذذارم لذذذه يف علقذذذه وأهلذذذه  ةذذذا  ً هللا ، ويذذذن الشذذذكر أجزلذذذه، علذذذه يذذذن الثاذذذاء أوعذذذرس

 وتقوًع وبراً.، وأ  يزيدس رععة وقدراً ، وولدس
أ.دعيذذذذد ةذذذذفر يسذذذذفر احلميلذذذذي وشذذذذيخي  ابلشذذذذكر لفضذذذذيلة ا ااقَشذذذذنيكقذذذذا أتوجذذذذه 

وإبذذداء ، علذذى تفضذذلهقا بقذذراءة هذذرس الرةذذالة وأةذذ ادي أ.د أمحذذد بذذن عبذذدهللا دمحم العقذذري
، يذ  دعذاء يبذرول أقذا، وابلذ  الثاذاء، ومجيذ) الذركر، علهم ي  واعر الشذكر، يلروظاهتقا

 يا به يسعدا  يف الدنيا واآلخرة. وزادمها ين  ال ه وأعضاله، عبارم هللا عيهقا
يف تذذوع   -بعذذد هللا ةذذبرانه  -كقذذا أشذذكر زوجذذم الذذم كذذا  أذذا عضذذ)ة ع ذذيمة علذذيَّ 

 اجلو ا ااة  للبرث عمزاها هللا خ اً.
أو خصذذذذ  دقيذذذذ) ، كقذذذذا أشذذذذكر مجيذذذذ  يذذذذن أةذذذذدع إ  نصذذذذراً أو أعذذذذادين ب وجيذذذذه

وأخذذ  يذذذاهم ، وأصذذدقا ي األحبذذذاء، وإخذذذويت الذذزي ء، يذذن يشذذذافي الفضذذ ء، ويعذذروف
،  يذذف العقذذري الذذري أرشذذد  إىل هذذرا ا خطذذوحب القذذّيمشذذيخي الفاضذذ) األةذذ اد الذذدك ور 
عمذذزع هللا اجلقيذذ  عذ  خذذ اً؛ عذذ  أجذذد ، تواضذذٍ  ولذنيٍ  وكذا  حف ذذه هللا ي عذذاو  يعاذا بكذذ)

 أبل  ين هرا.
، وِقلذٍة يف ا  ذا ، البا ي  ِقصٍر يف ، برلت عيه أقصى وةعي، وبعُد عهرا جهد ا ِق)

 وا طأ يرجو  عاه.، والاق  وارد، وهو عق) البشر؛ إد الكقال عزيز
وأ  ي قبذ) ياذا ، أةأل هللا تعاىل أ  يرزقاا وإايكم العلم الااع  والعق) الصا ، وأخ اً 

.، ويذذاكم ، وصذذلى هللا علذذى خذذ  خلقذذه  قذذٍد وعلذذى  لذذه وصذذربه أمجعذذني إنذذه مسيذذ ة قريذذ ة
 . رب العا نيواحلقد هلل
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 القسم األول: قسم الدراسة

 وفيه مبحثان:

 .فدراسة املؤلاملبحث األول: 

 املبحث الثاني: التعريف بالكتاب )اجلواهر البحرية(.
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 :وفيه مثانية مطالب، فدراسة املؤلاملبحث األول: 

 وكاي ه ، ونسب ه، ونسبه،   امسها طل  األول
 ا طل  الثاين  يولدس 

 الثالث  نشأته العلقية  ا طل 
 ا طل  الراب   شيوخه وت ييرس 
 وثااء العلقاء عليه ، ا طل  ا اي   يكان ه العلقية

 ويرهبه الفقهي ، ا طل  الساد   عقيدته
 ا طل  الساب   يؤلفاته 
 ا طل  الثاين  وعاته 
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 وكنيته:، ونسبته، ونسبه، : امسهاملطلب األول

 .(1)ةنييكي بن ايأا احلز   دمحم بنأمحد بن   هو  امسه
 .القرشيا خزويي نسبه: 
 ا صري الشاععي. (0)الَقُقوِ    نسبته
   أبو العبا .كنيته
 . م الدين، القاضي، الع ية، الشيخلقبه: 

*** 
  

                                                             

(، 8/61(، والوايف ابلوعيات )1/363(، وأعيا  العصر )105( ان ر  الطال  السعيد )ل 1)
(، وطبقات 0/16٩)امةاوي  (، وطبقات٩/32وطبقات الشاععية الك ع للسبكي )

 (.1/383(، وبغية الوعاة )0/054الشاععية البن قاضي شهبة )
 قرية وهي اآل (، قرية بصعيد يصر. ( الَقُقو   ابلف ح والضم نسبة إىل )َقُقوَلة(، وقي)  )َقُقواَل 0)

كم   (31) "قاا"وتبعد عن يدياة ، يف مجهورية يصر العربية "قاا"يف  اع ة  "نقادة"اتبعة  ركز 
وعلى اجلهة ا قابلة أا ين الضفة الشرقية للاي) إىل  ،كم مشاالً   (05) "األقصر"جاواًب وعن 

بل  إمجا  تقريباً،  كم جاوابً (642) "القاهرة"وتبعد عن  "،قول"الشقال ياها تق  يدياة 
 .نسقة( 03542)، 0226حس  إحصاءات ةاة ا ةكاهن

 خ  يف ا عطار ، والروض(74/ 6(، وشررات الره  )0/050ان ر  طبقات ابن قاضي شهبة )
 .(473  ل) األقطار

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8
%B7_%D9%82%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D9%82%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D9%82%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7
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 املطلب الثاني: مولده:

 .(1)هذ645وقي)  ، هذ653رمحه هللا بققوال بصعيد يصر ةاة  الَقُقوِ  ولد 
*** 
 
 

  

                                                             

(، 1/000(، واألع   )1/8٩للداوودي ) (، وطبقات ا فسرين1/383( ان ر  بغية الوعاة )1)
 (.0/162ويعمم ا ؤلفني )
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 املطلب الثالث: نشأته العلمية:

، (0)القاهرةمث ده  إىل ، (1)بقولعقرأ الفقه أوالً ، رمحه هللا وترعر  مبصر الَقُقوِ  نشأ 
واحلسبة  قضاءالتوىل وبدأ ابل صايف عصاف عدة ك   مث ، والارو، وتعلم عيها األصول

يف  مث  ب، و   دلا، (4)أةيوحبو ، يرتني (3)إمخيمو ، ققوال ياها  يااطقيف عدة 
 (5)يف ا درةة الفخرية  دري الوقد و  ، و  حسبة يصرو ، ويصر، احلكم ابلقاهرة

 ..(6)وكا  يش غ ً ابمع اء وال دري  والك ابة إىل أ  توعاس هللا ، ةابلقاهر 

*** 
  

                                                             

ُعرعت ابةم العالية، وهي تق   "قاا"  هي يدياة  رفية ين يد  يصر تق  يف  اع ة ( قول1)
كم، ، وقد شهدت ازدهار   645ةوا   جاوب القاهرة علي الساح) الشرقي ين الاي)

 (. 374الدول الفرعونية القدية. ان ر  يوةوعة ألف يدياة إة يية )ل  
 الاي)هنر   هي عاصقة مجهورية يصر العربية، وهي أك ا د  العربية وامعريقية، ير ذا ( القاهرة0)

 (.025)ل  ا د  العربية وامة يية الع يم عيشطرها شطرين   را وشرقي. ان ر  يوةوعة 
الشرقي مبراع ة ةوهاج. عيها  اثر إ ريقية    ين أقد  ا د  ا صرية واقعة على هنر الاي)( إمخيم3)

 (.1٩0ا د  العربية وامة يية )ل  ان ر  يوةوعة  .كم تقريباً عن القاهرة467وعرعونية. تبعد 
، بياها تق  يف جاوب القاهرة   يدياة يصرية ين يد  وادي الاي)( أةيوحب4)

وهي تش هر اآل  أبهنا يا م  ش وي داعئ، وياس  إليها مجاعة ين   كم375 القاهرة وبني
  (.1٩0ان ر  يوةوعة ا د  العربية وامة يية )ل   أه) العلم.

  بااها األي  عخر الدين أبو الف ح عثقا  بن قزل البارويي،وأمتها ةاة ( ا درةة الفخرية5)
 (.027/ 4للققريزي ) واالع بار ان ر  ا واع  ة عيقا بني ةويقة الصاح  ودرب العدا .ابلقاهر ه( 600)

(، والوايف 363، 1/364(، وأعيا  العصر )105، 106( ان ر  الطال  السعيد )ل 6)
 (.1/383(، وبغية الوعاة )٩/32(، وطبقات السبكي )8/61ابلوعيات )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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 املطلب الرابع: شيوخه وتالميذه:

  شيوخه  أوالً 
وشذذذن أنذذذوا  ، وأخذذذر عذذذاهم الفقذذذه، رمحذذذه هللا علذذذى عذذذدٍد يذذذن الشذذذيو  الَقُقذذذوِ  ت لقذذذر 

 وين أشهرهم ، العلو  والفاو 
الشذيخ اميذا  ظهذ   جعفر بن حيىي بن جعفذر ا خزويذي :التمَّْزَمْنيتظهري الدين  -1

ابذذذن أخذذذر الفقذذذه عذذذن ، كذذذا  شذذذيخ الشذذذاععية مبصذذذر يف زيانذذذه ،(1)تَذزاَيااذذذتإىل  الذذذدين ال ذذذزيام نسذذذبةً 
  .(3) ه(680)ةاة وتويف ، " -"شرا يشك) الوةيط ين يصافاته ، عاه ابن الرععةأخر و ، (0)اجلُقَّيازي
دمحم بذذن علذذي بذذن وهذذ  بذذن يطيذذ  بذذن أا الطاعذذة القشذذ ي  :ابممن دقيممق العيممد -0

بذن دقيذق ا عذروف ابأبو الف ح تقذي الذدين ا افلوطي مث القوصي ا صري الشاععي ا الكي 
مث ، وأتقاذذذذه اشذذذ غ) مبذذذره  يالذذذاٍ ، والرةذذذو  عيهذذذا، تفذذذرد مبعرعذذذة العلذذذو  يف زيانذذذه، العيذذذد

وعلذذذذم ، طذذذذوىل يف علذذذذم احلذذذذديث ولذذذذه يذذذذدة ، وأعذذذذن يف ا ذذذذرهبني، مبذذذذره  الشذذذذاععياشذذذذ غ) 
بسذذذذاح) يدياذذذذة يابذذذذ  يذذذذن أرض احلمذذذذاز ةذذذذاة ولذذذذد ، وةذذذذا ر الفاذذذذو ، والعربيذذذذة، األصذذذذول

                                                             

إحدع القرع ال ابعة  اآل  هيو  الصعيد، ين الاي)  را على البهاسا عق) ين   قريةتاا يَ زا تذَ  (1)
 ، وتبعد عن القاهرةمجهورية يصر العربية يف  اع ة ب  ةويف يف بىن ةويف  ركز
 .(061/ 1) االط   ، ويراصد(0٩/ 0) البلدا  ان ر  يعمم كم( جاوابً.14٩)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AA_
7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9%D8%A 

ولد يو  عيد  ،علي بن هبة هللا بن ة ية أبو احلسن ذاء الدين اللخقي ا صري الشاععّي ا عروف اببن اجلُقَّيازي (0)
القاضي أا ةعد بن أا عصرو  وقرأ عليه ا هرب ومس  ياه  عن أخر الفقه، مبصر ه(55٩)األضرى ةاة 

 كا  ر ي  العلقاء يف وق ه يع قاً   ،وتفقه مبصر على أا إةراهب العراقي شارا ا هرب والشهاب الطوةي ،الكث 
. واجلُقَّيازي نسبة إىل اجلقيز شمر يعروف مبصره(، 64٩ةاة )عاد ا اصة والعاية وعليه يدار الف وع ببلدس تويف 

 (.0/118(، وطبقات ابن قاضي شهبة )8/321ان ر  طبقات السبكي )
 .(0228/ 0) ال او  ، وكشف(3٩/ 3) الكب  وا قفى(، 8/13٩ان ر  طبقات السبكي )( 3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%89_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%89_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
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 .(1)ابلقراعةودعن ، ه(720)تويف رمحه هللا ةاة و ، ه(605)
 ،جملدا ، يف احلديث (3))إحكا  األحكا (، (0)(احلديث علو  يف االقرتاا)  تصانيفه ين

 .(5)شعر وله، خط  ديوا ، صغ  (4)حب( -)ام ا  أبحاديث األحكا  
أمحذد بذذن دمحم بذن علذذي بذن يرتفذذ  بذن حذذاز  بذن إبذذراهيم بذن العبذذا   ابمن الرفعممة: -3

الشذذيخ العذذاأ الع يذذة شذذيخ امةذذ   وحايذذ) لذذواء الشذذاععية يف عصذذرس  األنصذذاري البخذذاري
وأخذذر الفقذذه عذذن  ،(ه645)ولذذد مبصذذر ةذذاة ،  ذذم الذذدين أبذذو العبذذا  ابذذن الرععذذة ا صذذري

الضذذياء جعفذذر ابذذن الشذذيخ عبذذد الذذرحيم القاذذا ي وال هذذ  ال ذَّذذزاَياام والسذذديد األرياذذم وابذذن 
 ت قذذاطر شذذيخاً  "رأيذذت  عقذذال عاذذه تيقيّذذة بذذن أمحذذد الذذدين تقذذيّ  ُةذذئ) ،دقيذذق العيذذد و ذذ هم

 .(6)ةاعَ رَ لقَ ابعن ودُ ، ه(712)تويف مبصر يف رج  ةاة و  حلي ه"، ين الشاععّية عرو 
 وةذذيط شذذرا يف وا طلذذ  العذذا ، (7)للشذذ ازي ال ابيذذه شذذرا يف الكفايذذة  يؤلفاتذذه يذذن
  .(1)وا يزا  ا كيال يعرعة يف وال بيا  واميضاا، (8)جملداً وأ يكقله اربعني حنو يف الغزا 

                                                             

  يدعن يشهور يف الب د ا صرية يسكاه الاا  ويعقرونه، وهي اثا ا   عقا كا  ياها يف الَقرَاَعةُ  (1)
الصغرع، ويا كا  ياها يف شرقي يصر دوار ا ساكن يقال له  ةفح اجلب) يقال له الَقرَاَعةُ 

. ان ر  ا واع  واالع بار الك ع، ومها يف الفسطاحب الري صار اليو  جزءاً ين القاهرة الَقرَاَعةُ 
 (.462الروض ا عطار )ل  (، و 307/ 4بركر ا طط واآلاثر )

 .  د. قرطا  عبد الرمحن الدُّوارِيّ ب رقيق ه(،1407ةاة ) ابألرد  ايعة  ل البيتطُب  د (0)

 .  أمحد دمحم شاكر أبو األشبالب رقيق ه(،1427ةاة ) طُب  (3)

 .  دمحم خلوف العبد هللاب رقيق ه(،1432ةاة ) طُب  (4)

(، ويعمم 318، 0/31٩) والديباج ا ره  (،04٩-٩/027( ان ر  طبقات السبكي )5)
 (.030-0/00٩(، والبدر الطال  )72/ 11ا ؤلفني )

(، 33٩-1/336(، والدرر الكاياة )013-0/011( ان ر  طبقات ابن قاضي شهبة )6)
 (.381/ 1) الكب  ا قفى(، و 174)ل  والعقد ا ره 

 .  جمدي دمحم ةرور ابةلو ب رقيق (،022٩  ةاة ) دار الك   العلقيةطُب  ب( 7)

 ُحقق يف اجلايعة االة يية اب دياة ا اورة يف عدة رةا ) علقية. (8)
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دمحم بن إبراهيم بن ةعد هللا بن مجاعة بن علي بن مجاعة بن حذاز   :بن مجاعةا -4
يذذن العلقذذاء ، قذذاضٍ ، بذذدر الذذدين أبذذو عبذذد هللا الكاذذاين احلقذذوي الشذذيخ القاضذذيبذذن صذذخر 

 الذذدين تقذي القاضذي عذن ابلقذاهرة علويذه أكثذر وأخذر در  ،ابحلذديث وةذا ر علذو  الذدين
يولذدس يف شذهر ربيذ  اآلخذر ةذاة  يالا، بن الدين مجال الشيخ على الارو وقرأ رزين ابن
 .(0)ابلقراعةودعن ، ه(733)ةاة  وتويف ابلقاهرة، ةقاة ه(63٩)

 السذذذاي  وتذذذركرة، (3)الابذذذوي احلذذذديث علذذذو  يف الذذذروي ا اهذذذ)  الكثذذذ ة تصذذذانيفه يذذذن
وحتريذر ، (5)يضاا الدلي) يف قط  حمج أهذ) ال عطيذ)وإ، (4)وا  علم العاأ  داب يف وا  كلم

 .(6)امة  األحكا  يف تدب  جيش 
 اثنياً: تالميذه:

وتدريسذذه يف عذذدة يذذدار  يف يصذذذر إال ، وداي  صذذي ه، يف زيانذذه الَقُقذذوِ  يذذ  شذذهرة 
 األُداعُِوي إال يا قاله، أين أ أقف يف ك   الرتاجم وال اريخ على ين صرا بركر ت يير له

 .(7)الَقُقوِ  إنه صر  
الفقيذذه  جعفذر بذن ثعلذذ  بذن جعفذر بذن علذذي اميذا  الع يذة األديذ  هذو :الُْدفُمِويو 
ولذذذذذد يف شذذذذذعبا  ةذذذذذاة ، البذذذذذار  دو الفاذذذذذو  كقذذذذذال الذذذذذدين أبذذذذذو الفضذذذذذ) األدعذذذذذوي ا ذذذذذؤر 

                                                                                                                                                                     

 خمطوحب بدار الك   ا صرية.( 1)
-٩/13٩(، وطبقات السبكي )1/363(، وأعيا  العصر )105( ان ر  الطال  السعيد )ل 0)

 .(081/ 0) شهبة قاضى البن الشاععية طبقاتو(، 146
 .  د.  يي الدين عبد الرمحن ريضا ب رقيق ه(،1426ةاة )دار الفكر طُب  ب (3)
 .دمحم بن يهدي العمقي ب رقيق  (،2013ةاة )  دار البشا ر امة يية( طُب  ب0)

 .  وهيب ةليقا   اوجي األلباينب رقيق ه(،1412) يصر -دار الس   للطباعة والاشر ب  بحبُ  (5)

 .  د. عؤاد عبد ا اعم أمحدب رقيق ه(،1428ةاة ) دار الثقاعة ب فويض ين رائةة ا اكم الشرعية بقطرطُب  ب (6)

 (.107( ان ر  الطال  السعيد لألدعوي )ل 7)
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 .(1)(ه748)صفر ةاة يف شهر  ابلقاهرةتويف و ، ه(685)
عُذذوو  وقذذال ، امةذذاويقالذذه ، "يذذن أةذذوا  قريبذذةة  القوصذذية يف أواخذذر األعقذذال بلذذدةة "  أُدا
 ".ابجلان  الغرا ين ني) يصر قريةة "    س

، (3)الصذعيد( اتريذخ يف السعيد و)الطال ، (0)(السقا  حكم يف امي ا ) ين تصانيفه 
 .(4)(عن أُن  ا ساعرو)البدر الساعر 

*** 
  

                                                             

 (.0/103)، واألع   (02،01/ 3) شهبة قاضى ابن وطبقات(، 105ان ر  الطال  السعيد )ل  (1)
 ُحقق دايعة أ  دريا  يف السودا . (0)
 .ةعد دمحم حسن  ب رقيق ه(،1380) يصر -والاشر   لدار ا صرية لل أليفطُب  اب (3)
ه(، 1436) الرابحب-للعلقاء ركز الدراةات واألةاث وإحياء الرتاث ابلرابطة ا قدية طُب  مب (4)
  رقيق  د. قاةم السايرا ي، د. طارهب طاطقي.ب
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 وثناء العلماء عليه:، املطلب اخلامس: مكانته العلمية

عكذذذا  يُعذذد يذذذن أبذذرز عقهذذذاء ، ويكانذذذٍة ةذذاييةٍ ، رمحذذه هللا دا شذذذأٍ  كبذذ ٍ  الَقُقذذذوِ  كذذا  
ويكان ذذذه العلقيذذذة ا رتفعذذذة تصذذذانيفه ، ويذذذدل علذذذى علذذو شذذذأنه، الشذذاععية يف زيانذذذه يف يصذذذر

ذذ) يذذن بعذذدس عاذذه، الكثذذ ة الااععذذة ، أيذذاكن شذذنواحلسذذبة يف ، وتوليذذه يااصذذ  القضذذاء، ونقا
 وين دلا يا يلي ، وثااء العلقاء عليه ويدحهم إايس، وتدريسه اب درا  ا خ لفة

والقاضذذذذي السذذذذروجي ، ه(716)تقذذذذال عاذذذذه الشذذذذيخ صذذذذدر الذذذذدين بذذذذن الوكيذذذذ) -1
 .(1)"الَقُقوِ    "لي  مبصر أعقه ين ه(712)تاحلافي
عُذذذذِويقذذذذال الشذذذذيخ كقذذذذال الذذذذدين جعفذذذذر  -0   "كذذذذا  يذذذذن الفقهذذذذاء ه(748)تاألُدا

،  فوظذذاً ، حسذذن ال صذذرف، واعذذر العقذذ)، والقضذذاة ا  قذذني، والعلقذذاء ا  عبذذدين، األعاضذذ)
وال أثبذتُّ يك ذوابً ، يا وقذ    حكذمة خطذأة ، قال   يوياً    قري ة ين أربعني ةاًة أحكم

حفوظذذاً لذذود ، كبذذ  ا ذذروءة والف ذذوة،  وكذذا  حسذذن األخذذ هب، أو ظهذذر عيذذه خلذذ)ة ، ُتكلذذم عيذذه
وكاذذت أبيذذت ، صذذِرب ه ةذذاني، وأهذذ) بذذ دس، وأقاربذذه،  سذذااً إىل أهلذذه، أصذذرابه ويعارعذذه

 .(0)والاهار كث  الركر" ولسانه ابللي) ، وكا  له قيا ة ابللي)، عكا  يازله كأنه ياز ، عادس
جيذذذد ، واعذذذر العقذذذ)، والقضذذذاة الاذذذب ء، يذذذن الفقهذذذاء الفضذذذ ءقذذذال الصذذذفدي  " -3
 .(3)" عن الباط) وتفردة  وا قا ة ، وتعبدة  له دينة ، شر وال عرفدا م البِ ، حسن ال صرف، الاق)

، كذذذذذذا  يذذذذذذن الفقهذذذذذذاء ا شذذذذذذهورين  "(هذذذذذذذ771)ت قذذذذذذال اتج الذذذذذذدين السذذذذذذبكي -4
وكذذا  يذذ  ، ال إلذذه إال هللا  حيكذذى أ  لسذذانه كذذا  ال يفذذرت عذذن قذذول، والصذذلراء ا  ذذورعني

 .(4)" وال فس ، ج ل ه يف الفقه عارعاً ابلارو
                                                             

 (.106، 107( ان ر  الطال  السعيد )ل 1)
 (.107-105( ان ر  الطال  السعيد )ل 0)
 (.1/363( ان ر  أعيا  العصر )3)
 (.32، ٩/31( ان ر  طبقات السبكي )4)
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وتعلذذق أبةذذباب ، الذذور  وال قذذى (1)ابلِ را بِسذذ )َ بَ را َسذذ  "تَ (ه770)ت ةذذاويقذذال ام -5
كا  ،  ولزيهم حن ان  م يف ةلكهم، وخاض ي  األولياء عرك  يف علكهم، الرقى عارتقى

، والذذ  وة، كثذذ  الذذركر،  ةذذليم الصذذدر، صذذاحلاً ، والعربيذذة، عارعذذاً ابألصذذول،  الفقذذهإيايذذاً يف
 .(0)كث  ا روءة" ،  كرياً ،  ي ودداً ، ي واضعاً 
، وأعيذا  األ قذة الفضذذ ء، "كذا  يذن أكذابر العلقذاء(  هذذ774)تقذال احلذاع   -6

اً ، ديِّااً   .(3) باً ألصرابه" ، ي واضعاً ، خ ِّ
*** 

  

                                                             

 إايس ألبس ه مبعىن ع سربله السرابل وةربل ه ةرابي) واجلق  در  أو ققي  ين يُلب  يا  الِسراابلُ  (1)
 .(070/ 1) ا ا  ، وا صباا(170٩/ 5) علبسه. ان ر  الصراا

 (0/16٩ةاوي )( ان ر  طبقات الشاععية ل 0)
 (.153، 3/154( ان ر  دي) طبقات الفقهاء الشاععيني البن كث  )3)
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 ومذهبه الفقهي:، املطلب السادس: عقيدته

  عقيدته:أواًل: 

أ ت عرض ك   الرتاجم ويصادرها الذم اطلعذت عليهذا لشذيٍء عذن عقيدتذه رمحذه هللا، 
لكن الري ي هر أنه أ يكن على عقيدة أه) السذاة واجلقاعذة، بذ) كذا  أشذعري ا ع َقذد، 

 صويف الطريقة، وبيا  دلا أبيرين 

عطيذة ب رقيقذه عذن   حذني تكلذم يف اجلذزء الذري قذا  زييلذي دمحم عبذد احلذاع  المر الول
يُاكذر علذى  (1)هللا  "عن  السُّ َّ  يسألة األير اب عروف والاهي عن ا اكر، حيث قال رمحه

إ  ك يذذذه خملذذذوهب، وعلذذذى "، وقولذذذه  "هللا تعذذذاىل، ونسذذذبة الشذذذّر إليذذذه ا ع ذذذز  يف نفذذذي رؤيذذذة
ذ يف إنكذارس بعذِث  (4)الَفلاَسذِفي ، وعلذى(3)ثبذات اجلسذقية والصذورة واالةذ واءإيف  (0)وياحلشا

                                                             
أنفسهم أه)  ال يع  أ  يا دكرس هو قول أه) الساة، عن  ا خالفني يطلقو  على( قلُت  (1

أه) الساة  الاسبة، ويا دكرس ا ؤلف يف هرا الا  لي  هو يع قدالساة، وال ي اعو  عن هرس 
 . واجلقاعة

وية. ان ر  (0 ( قلُت  دام الزيا ، ان شرت تسقية عقيدة أه) الساة واجلقاعة الصريرة ابحلشا
 (. 141وةطية أه) الساة بني الفرهب )ل

اء هلل عز وج) كقا ( قلُت  عقره  أه) الساة واجلقاعة الصريرة هو إثبات الصورة واالة و (3
ألهنا ين األلفاظ اجملقلة، وأ  "اجلسقية"يّر يف اآلية القر نية واألحاديث الابوية، وال وقف يف يسألة 

يرد نفيها وإثباهتا يف الك اب والساة. وأيا ا ع  الري حتت هرس األلفاظ، عنهنم يس فصلو  عاه، 
عز وجّ) قبلوس،  هللا ا ع  حقا ال ي ا  على عاه رّدوس، وإ  كا  هللا عن  كا  ا ع  ابط  يازس

(، ودرء تعارض العق) 81واة عقلوا اللف  الشرعي ا ااة  للققا .ان ر  ال ديرية البن تيقية )ل
 (. 1/0٩6والاق) )

كلقة يو نية، ويعااها عادهم   بة احلكقة، والفيلسوف هو  عي     ةفَ سَ لا الفَ الَفلاَسِفي ين  (4)
والف ةفة مج  لكلقة ، وةوعا، وعي  هو  ا  ، وةوعا  احلكقة، أي هو    احلكقة

ليت األية امة يية مبن مسوا أنفسهم  ع ةفة ا سلقني، وقد اب ُ ، عيلسوف، وهو العاأ ابلفلسفة
عن احلق واة بدلوا الوحي ابلعق)، عضلوا وأضلوا، وقد اق بسوا  وهم يف احلقيقة طا فة خرجوا

 ك   يف ويصطلرات ،(116/ 0) والار) ا ل) . ان ر علويهم ين الف ةفة اليو نيني الوثايني
 .(٩4  ل) العقا د
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 .(1)"األجساد؛ أل َّ ا صيَ  عيها واحدة قطًعا
والطذذرهب الذذم  ، ويذذا كذذا  ةذذا داً عيذذه يذذن ا ع قذذدات، ابلا ذذر يف دلذذا العصذذر :المممر النمماي

ويذا  ، والطريقذة الصذوعية،  دها العقيدة األشذعرية، كانت يدعويًة ين ِقب) احلكا  والوالة
ين يااظراٍت  ه(712)ت وابن الرععة، (هذ733)ت كا   شافه كبدر الدين بن مجاعة

الذذم   (0)يف الذذدعا  عذذن عقيذذدة األشذذاعرة، ال ةذذيقا شذذيخ امةذذ   ابذذن تيقيذذة، يذذ  احلاابلذذة
عُذذذِويوعلذذذى رأةذذذهم كقذذذال الذذذدين ، وكذذذرلا ت ييذذذرس، كذذانوا يع قذذذدوهنا ، ه(748)ت األُدا

يذن األشذذاعرة  و ذذ س كذانوا ه(771)ت ويذن عذايف يف دلذا العصذذر ك ذاج الذدين السذبكي
وك   الرتاجم يليئةة ابلقرا ن الم تدل على أ  شذيوخه  ، الصوعيني ا داععني عن يع َقدهم

وعذن بعضذهم ، عُاق) عن أكثرهم أنه ُدعن يف يقذابر الصذوعية، كانوا ين األشاعرة الصوعية
، وت ييذذرس، عهذذؤالء هذذم شذذيوخه، ويذذا دكرتُذذه  ذذيضة يذذن عذذيضٍ ، ال صذذريح أبنذذه كذذا  أشذذعرايً 

 -رمحذه هللا- الَقُقذوِ  وال ناسى يا توالس ، وأهنم أثاوا عليه أشد الثااء يف ك بهم، عاصروسوي
عهرس القرا ن القوية كلها تدل على أنذه كذا  ، وتدريٍ  كث ةٍ ، وحسبةٍ ، ين يااص  قضاءٍ 

، وهذذم يثاذذو  عليذذه، وطذذريق همويذذن ا سذذ بَعد أنذذه كذذا  فذذالفهم يف عقيذذدهتم ، قذذد  ثذذر ذذذم
 .(3)وهللا تعاىل أعلم، وال دري ، والف يا، ويولونه يااص  القضاء

  

                                                             

 (.12أ/182( ان ر  اجلواهر البررية )ل 1)
وهم أتبا  أا احلسن األشعري، وهم يثب و  األمساء وبعض الصفات، عقالوا  إ  هلل  ( األشاعرة (0

 ةب  صفات عقلية يسقوهنا يعاين وهي جمقو  يف قول القا ) 
 لييييييي    والكييييييي     قييييييي      علييييييي    حييييييي   

 
 والبصيييييييييي    ك السيييييييييي    اكيييييييييي  إ ا ة   

 .(12٩/ 0) ا ل) يف والفص)، (1/٩4)ا ل) والار)  وإثباهتم أرس الصفات خمالف لطريقة السلف. ان ر  
(، وطبقات ابن قاضي شهبة ٩/32بكي )(، وطبقات الس5، 5/6( ان ر  أعيا  العصر )3)

 (.1/337(، والدرر الكاياة "3/01)
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 اثنياً: مذهبه الفقهي:
 وي ضح دلا أبربعة أيوٍر ، شاععي ا ره  -رمحه هللا-كا  ا صاف 

 .(1)ا ره  ُج) ين ترجم له ين أصراب ك   الرتاجم دكر أنه شاععيالول: 
وتدريسذذذه علذذذى ، وإع ذذذاؤس، وقضذذذاؤس،   اه قايذذذه ابل صذذذايف يف الفقذذذه الشذذذاععيالنممماي

 .(0)الشاععي ا ره 
 .(3)وت ييرس ين أصراب الفقه الشاععي،   مجي  شيوخهالنالث
يقصذد بذرلا علقذاء ، "قال أصذراباا"قوله يف الك اب يف أكثر ين يوضٍ   الرابع: 

 ال يدل إال على أنه كا  شاععياً.، الشاععي ا ره 
عليذذذه مجاعذذذة يذذذن أصذذذراباا القذذذول الثالذذذث أنذذذه إ   والذذذري نذذذ ّ  " عقذذذن دلذذذا قولذذذه 

، ؛ أ يكذرسريضذا وققذت ، انضذقت إليذه قرياذة تصذرعه إىل الشذهر كقولذا صذقت ريضذا 
 .(4)"رسكُ  وإال

قذذال  . ىل القذذدميإونسذذبه بعضذذهم ، (5)  دا احلمذذة كلذذه وقذذت لذذه  أوعيذذه قذذولوقولذذه  "
 .(6)"وال ي هر أرا ا  ف عا دة  كث  ين أصراباا

  

                                                             

 (.0/164( ان ر  ا اه) الصايف )1)
 (.0/054( ان ر  طبقات ابن قاضي شهبة )0)
 (.107-105( ان ر  الطال  السعيد ل )3)
 (0ب/016اجلواهر البررية )( ان ر  4)
 أي  لطواف امعاضة.( 5)

 (.0أ/073( ان ر  اجلواهر البررية )6)
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 املطلب السابع: مؤلفاته:

وهذذذذي  ، أبرزهذذذذا يف الفقذذذذه، ك بذذذذاً عذذذذدة يف عاذذذذوٍ  خم لفذذذذةٍ   -رمحذذذذه هللا- الَقُقذذذذوِ  صذذذذاف 
 كال ا  
وهذذو شذذراة ، ويباحذذثة يفيذذدةة ، عيذذه نقذذولة  زيذذرةة ، البرذذر ا ذذيط يف شذذرا الوةذذيط -1
، وإ  كذذا  كثذذ  االةذذ قداد ياذذه، وأكثذذر عروعذذاً ، أقذذرب تاذذاوالً يذذن ا طلذذ  العذذا ، يطذذولة 
 .(1)خمطوحبة وهو 

 ذذ  ، وهذذو تلخذذي ة للبرذذر ا ذذيط، أو اجلذذواهر البرريذذة، جذذواهر البرذذر ا ذذيط -0
 .(وهو موضوع حبننا هذا) (0)أحكايه ك لخي  الروضة ين الراععي

 .(3)حتفة الطال  يف شرا كاعية ابن احلاج  -3
وهذذي يذذن ابب صذذ ة اجلقاعذذة إىل ، ا طلذذ  العذذا  شذذرا وةذذيط الغذذزا تكقلذذة  -4
 .-رمحهقا هللا-الَقُقوِ    وعاة يصافه ابن الرععة شيخ وةب   ليفه(4)البيو 
 .(5)تكقلة تفس  اميا  عخر الدين الرازي -5
 .(6)وهو خمطوحبة ، احلسىنشرا أمساء هللا  -6

  

                                                             

(، وطبقات ابن قاضي شهبة ٩/32(، وطبقات السبكي )1/363( ان ر  أعيا  العصر )1)
(0/054.) 

 ( ان ر  ا صادر السابقة..0)
 السابقة.ان ر  ا صادر و  ، ققة يف رةالٍة علقيٍة دايعة القاهرة (3)
 .(174ل ) العقد ا ره  ان ر . و وهو يطبو ة  ققة ضقن رةا ) علقيٍة ابجلايعة امة يية (4)
ان ر  أعيا  العصر . 1421ةاة وهو يطبو ة ضقن تفس  الرازي، طبع ه دار الفكر (5)

 (.427)ل  (، والعقد ا ره ٩/31(، وطبقات السبكي )1/363)
 (.1/383(، وبغية الوعاة )427)ل  (، والعقد ا ره 106( ان ر  الطال  السعيد )ل 6)
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 املطلب الثامن: وفاته:

عذذن ، ه( مبصذر707ابلقذذاهرة يذو  األحذذد الثذاين يذذن رجذ  ةذذاة ) -رمحذه هللا-تذويف 
 .(1) لَقرَاَعةابوُدعن ، مثانني ةاةٍ 

*** 
  

                                                             

(، 14/151(، والبداية والاهاية )٩/31(، وطبقات السبكي )1/364( ان ر  أعيا  العصر )1)
 (.0/055وطبقات ابن قاضي شهبة )
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 وفيه ستة مطالب:، املبحث الثاني: التعريف بالكتاب )اجلواهر البحرية(

 وتوثيق نسبته إىل املؤلف.، املطلب الول: حتقيق اسم الكتاب
 ومكانته العلمية.، املطلب الناي: أمهية الكتاب

 املطلب النالث: منهج املؤلف يف النص احملقق.
 املطلب الرابع: اصطالحات املؤلف يف النص احملقق.
 املطلب اخلامس: مصادر املؤلف يف النص احملقق.

 ومناذج منها. للكتاب النسخ اخلطيةاملطلب السادس: وصف 
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 :وتوثيق نسبته إىل املؤلف، املطلب األول: حتقيق اسم الكتاب

 أواًل: حتقيق اسم الكتاب:
 ورد أرا الك اب امسا  ي قاراب   
حيذث ، وهذو  )اجلذواهر البرريذة(، يا دكرس ا صاف رمحه هللا يف يقديذة الك ذاب -1

وهو االةذم الذري أثب ُّذه؛ لوقذو  االخ يذار عليذه يذن ِقبذ) ، (1)قال  "ومسي ه اجلواهر البررية"
 قسم الفقه.

وهذو  ، والفقهاء الرين نقلذوا عذن هذرا الك ذاب، يا دكرس مجي  أصراب الرتاجم -0
 .(0)"جواهر البرر" 

 اثنياً: توثيق نسبته إىل املؤلف:
ه وإىل ك ذذذ  الذذرتاجم والفقذذذ، يذذن خذذ ل الرجذذذو  إىل كذذ   ا صذذذاف يف هذذرا الك ذذاب

 -اجلذذذواهر البرريذذذة-ي بذذذني أ  هذذذرا الك ذذذاب ، و  هذذذا يذذذن ا صذذذادر وا راجذذذ  دات الصذذذلة
 وي ضح دلا مبا يلي ، الَقُقوِ   ؤلفه أمحد بن دمحم 

حيذذذذذث قذذذذذال يف يقديذذذذذة ، باسذذذذذبة الك ذذذذذاب إليذذذذذه -رمحذذذذذه هللا-تصذذذذذريح ا صذذذذذاف  -1
 .(3)البررية"الك اب  "ومسي ه اجلواهر 

، "وشرَا الوةيط يف الفقه يف جملذداٍت كثذ ةٍ   (هذ 764)ت الصفدي عاه قال – 0
مث جرَّد نقوله يف جملداٍت ومساس  ، ومساس  البرر ا يط، ويباحثة يفيدةة ، وعيه نُقولة  زيرةة 
 .(4)جواهر البرر"

                                                             

 (.1أ/0اجلواهر البررية )ل ( ان ر  1)
، ٩/31(، وطبقات السبكي )8/61(، والوايف ابلوعيات )1/364( ان ر  أعيا  العصر )0)

 (.0/16٩ةاوي )(، وطبقات ام32
 (.1أ/0( ان ر  اجلواهر البررية )ل 3)
 (.8/61( ان ر  الوايف ابلوعيات )4)
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وك ذذذذاب ، صذذذذاح  البرذذذذر ا ذذذذيط  "(هذذذذذ 771ت) قذذذذال اتج الذذذذدين السذذذذبكي - 3
 .(1)جواهر البرر"

َاويقال  - 4    أحكايه خاصًة ك لخذي  الروضذة يذن    "مث(هذ 770ت) اِمةا
 .(0)مساس  جواهر البرر"، الراععي
وصذاَّف يف الفقذه البرذر ا ذيط شذرَا بذه الوةذيط "  (هذ ٩٩0ت) العباديقال  - 5

اخ صذذذرس يف مثانيذذذة جملذذذداٍت إطذذذه ومسذذذاس  جذذذواهر مث ، للغذذذزا  يف حنذذذٍو يذذذن عشذذذرين جملذذذدةٍ 
 .(3)البرر ا يط يف شرا الوةيط"

وهذو  ، صاح   البرر ا يط يف شرا الوةيط  "(ه 824ت) قال ابن ا لقن - 6
 .(4)وهي جليلةة أيضاً"، مث  صه يف  اجلواهر، جاي ة ألش ات ا ره ، ك ابة جلي)ة 

 .(5)"الَقُقوِ    "وكرا عع) يف جواهر (هذ ٩20ت) مش  الدين السخاويقال  - 7
 .(6)والبرر"، صاح  اجلواهر الَقُقوِ    "والامم ه(٩11ت) قال السيوطي - 8
، يف ةذذذرس الَقُقذذذوِ    "ونقلذذذه ه(٩06ت) قذذذال شذذذيخ امةذذذ   زكذذذراي األنصذذذاري - ٩

 .(7)وجز  به يف جواهرس"
عذذن   يف جذذواهرس  الَقُقذذوِ    "عقذذد قذذال ه(٩74ت) قذذال ابذذن حمذذر اأي قذذي - 12

  أصذذذرهقا، ابلذذثقن وجهذذا عفذذذي يضذذارب ه ، علذذم يفسذذخ أو لذذذه ا يذذار، قلاذذا  ال خيذذار لذذه
 .(8)"ال

                                                             

 (.32، ٩/31( ان ر  طبقات السبكي )1)
 (.0/16٩ةاوي )( ان ر  طبقات ام0)
 (.153، 3/154( ان ر  دي) طبقات الفقهاء الشاععيني البن كث  )3)
 (.427)ل  ( ان ر  العقد ا ره 4)
 (.6/13٩( ان ر  الضوء ال ي  )5)
 (.343( ان ر  اتريخ ا لفاء )ل 6)
 (.1/83( ان ر  أةىن ا طال  )7)
 (.5/107)( ان ر  حتفة ا  اج 8)
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 .(1)"الَقُقوِ    "كقا يف جواهر ه(٩74ت) قال ا طي  الشربي  - 11
 .(0)يف جواهرس" الَقُقوِ  وجرع عليه   "(ه1224ت) الريلي مش  الدينقال  - 10
الوةذذذذيط يف جملذذذذداٍت  الَقُقذذذذوِ    "َشذذذذرََا (ه1267ت) قذذذذال حذذذذاجي خليفذذذذة - 13

 .(3)وهو ا خطوحب بني أيدياا"، مث  صه ومساس  جواهر البرر، مساس  البرر ا يط
أنذذه لذذو قذذال   يف جذذواهرس الَقُقذوِ  دكذذر   "(ه1024ت) اجلقذذ)قذال ةذذليقا   - 14

 .(4)"ارهن عبدي مبا شئت صح أ  يرهاه أبكثر ين قيق ه  له
يف  الَقُقذوِ  قال الكردي  قال   "(ه1320بعد  ت)الديياطي  البكريقال  - 15

 .(5)"ع  شئ له، وقب) القسقة أو أيسر بعد الوجوب، أو  اب، اجلواهر  علو يات واحدة 
عشذذذذرحه ،   "وعذذذذ  ابلوةذذذذيط يف عقذذذذه الشذذذذاععية(ه13٩6ت) الزركلذذذذي قذذذذال - 16

 .(6)جملداتة ياه يف األزهرية"، مث جرد نقوله ومساس  جواهر البرر، ومساس  البرر ا يط
جذذذواهر البرذذذر يف  "الَقُقذذذوِ  يف ترمجذذذة  (ه133٩ت) قذذذال البذذذاابين البغذذذدادي - 17

 .(7)"جزاءٍ أتلخي  البرر ا يط ة ة 
  "البرذر ا ذيط يف شذرا الوةذيط للغذزا  يف (ه1428ت) قال عقر كرالذة - 18

 .(8)مث    أحكايه يف ك اٍب مساس  جواهر البرر يف عرو  الفقه الشاععي"، حنو أربعني جملدةٍ 
اجلذذذذذذواهر البرريذذذذذذذة " عهذذذذذذؤالء العلقذذذذذذاء كلهذذذذذذم صذذذذذذرحوا أب  ك ذذذذذذاب جذذذذذذواهر البرذذذذذذر" 

  .-رمحه هللا تعاىل-للقصاف

                                                             

 (.3/484( ان ر  يغ  ا  اج )1)
 (.5/043( ان ر  هناية ا  اج )0)
 (.0/0228( ان ر  كشف ال او  )3)
 (.3/073( ان ر  حاشية اجلق) )4)
 (.0/003( ان ر  إعانة الطالبني )5)
 (.1/000( ان ر  األع   )6)
 (.1/125( ان ر  هدية العارعني )7)
 (.0٩8، 1/0٩٩)( ان ر  يعمم ا ؤلفني 8)
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 ومكانته العلمية:، املطلب الثاني: أمهية الكتاب

 ويكان ه العلقية يف الاقاحب ال الية ، ت هر أمهية هرا الك اب
وطذذول ابعذذه يف ، وتبرذذرس يف العلذذو  الشذذرعية عايذذة، الَقُقذذوِ  قذذوة شخصذذية اميذذا  -1

 .(1)حن قي)  "لي  مبصر أعقه ياه"، عقد أثىن عليه ك) ين ترجم له، الفقه خاصة
واع قذادهم عليذه يف نقذ) ، يذن العلقذاء يذن هذرا الك ذاباة فادة ين جاء بعذدس  -0
 .(0)علُيطل  ياه، وقد ير دكر دلا يف ا طل  السابق، الشاععية ونصوصهم أقوال

حذن صذار كا وةذوعة يف ، ونقذوالً وعذ ةً ، وعروعاً كثذ ةً ، يباحثاً  زيرةً كونه حيوي   -3
عهو ك ابة جاي ة جلقيذ  ، ال ةيقا أ  ا صاف مج  عن ك) ين ةبقه، الشاععي ا ره 

 وأ ل  الفرو  يف الفقه الشاععي.، ا سا ) الفقهية
 دلا يا يلي عقن ، ثااء العلقاء على هرا الك اب -4
وعيذذه ، "وشذذرَا الوةذذيط يف الفقذذه يف جملذذداٍت كثذذ ةٍ  ( هذذذ 764)ت قذذال الصذذفدي -

مث جذذذرَّد نقولذذه يف جملذذذداٍت ومسذذذاس  ، ومسذذذاس  البرذذر ا ذذذيط، ويباحذذثة يفيذذذدةة ، نقذذولة  زيذذذرةة 
 .(3)جواهر البرر"

َاوي )تقال  - شذرا أقرب تااوالً يذن ، "شرا الوةيط شرحاً يطوالً (  هذ 770اِمةا
بذ) ال أعلذم ك ذذاابً يف ، وأكثذذر عروعذاً ياذه أيضذذاً ، وإ  كذا  كثذذ  االةذ قداد ياذه، ابذن الرععذة
 ذذذ  أحكايذذذه  مث، مسذذذاس  البرذذذر ا ذذذيط يف شذذذرا الوةذذذيط، أكثذذذر يسذذذا ) ياذذذه ا ذذذره 

  .(4)جواهر البرر"مساس  ، خاصًة ك لخي  الروضة ين الراععي

                                                             

 (.٩/32( ان ر  طبقات السبكي )1)
 ( راج  ا طل  السابق.0)
 (.8/61( ان ر  الوايف ابلوعيات )3)
 (.0/16٩( ان ر  طبقات الشاععية لألةاوي )4)
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 املطلب الثالث: منهج املؤلف يف النص احملقق:

 يف األيور اآلتية  -اجلواهر البررية  -يف ك ابه   الَقُقوِ  يكن تلخي  ياهج  م الدين 
وحسذذ  ، رتّذ  الك ذذاب علذى األبذذواب الفقهيذة حسذذ  ترتيذ  الشذذاععية عقويذاً  -1
عقّسذذقه ، عالك ذذاب اخ صذذارة لشذذرا الوةذذيط، وال  ذذرو، الوةذذيط للغذذزا  خصوصذذاً ترتيذذ  
وا سذا ) ، والفصذول إىل يسذا )، واألبذواب إىل عصذولٍ ، وك) ك ذاٍب إىل أبذوابٍ ، إىل ك  ٍ 
واع ذذذذىن بذذذذركر ، وهذذذذرا ال قسذذذذيم هذذذذو الذذذذري كذذذذا  عليذذذذه عايذذذذة ا صذذذذافني  نذذذذرام، إىل عذذذذرو ٍ 

الذذدلي) إال الاذذزر اليسذذ  يذذن ال علذذي ت العقليذذة يف  األحكذذا  وا سذذا ) الفقهيذذة جمذذردًة عذذن
إال الذذدلي) ، بعذذض ا واضذذ . قذذال يف يقديذذة الك ذذاب  "وجعل ذذه أحكايذذاً جمذذردًة عذذن األدلذذة

 .(1)واحلكم"، واالع قاد عليه يف الف يا، والاق) ياه ،وقصدت برلا تسهي) يراجع ه، السه)
 الشاععي. ا ره  أقواليق صر على  -0
 ا.وال يكاد يرتم شيئا ياه، يف ا سألة كايلةواألوجه ، واألقوال، يركر الطرهب -3
يذذن حيذذث امحاطذذة والشذذقول  ع ذذم  يُعذذد ك ابذذه يذذن أطذذول الك ذذ  يف ا ذذره  -4

 ا سا ) وال فريعات الفقهية.
لذذي  عيذذه األلفذذاظ الصذذعبة واجلقذذ) ا عقذذدة ، واضذذح ا عذذىن، العبذذارةك ابذذه ةذذل    -5

 يسه) على اجلقي  عهقه واألخر ياه.  ، واالحرتازات الدقيقة
عيقذذول ، كثذذ اً يذذا يُذذبهم ا ؤلذذف رمحذذه هللا دكذذر يذذن ياقذذ) عاذذه يذذن أ قذذة ا ذذره   -6

 " أو "قال بعضهم" أو "قي)".يثً   "قال األصراب
أو عذذذذن  ، عذذذذن  قيذذذذ) كقولذذذذه ،  عليهذذذذا  يذذذذوم، يذذذذورد بعذذذذض االعرتاضذذذذات أحيذذذذا ً  -7

 .وحنوها، عن  قلت وأ، قال كرا
 يذذا يذذركر حكذذم الاذذووي و البذذاً ، حيكذذم علذذى ا سذذا ) أو ياقذذ) حكذذم  ذذ س عليهذذا -8

                                                             

 (.1أ/0( ان ر  اجلواهر البررية )ل 1)
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 .و  مها أو الراععي، خاصة
 إدا كا  له رأية خالة يف ا سألة ُيَصدِّرُُس بقوله  "قلُت". -٩

" أو "كقا ةيأيت" -12  وحنو دلا.، ُيكثر ين امحاالت بقوله  "كقا يرَّ
،  لذذه بذذدو  امشذذارة إىل دلذذا الاقذذ) أو ال عذذرض ياقذذ) عذذن بعذذض الك ذذ  نصذذاً  -11

 .للروايين وةر ا ره ، العزيز للراععيع ح و ، كاجملقو  للاووي
واترًة يذركر قذذولني ، -رمحذه هللا-الشذذاععي  اميذا  يذركر يف بعذض ا سذذا ) قذول -10

  واجلديد.  أي  القدمي، له يف ا سألة
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 :املطلب الرابع: اصطالحات املؤلف يف النص احملقق

 أواًل:مصطلحات اآلراء واملذاهب والقوال:
  يف حكايذذة ا ذذره  مجذذ  طريذذق أو طريقذذة  وهذذي اخذذ  ف األصذذراب :طُممُر لا -1

 .  (1)كأ  حيكي بعضهم يف ا سألة قولني أو وجهني  ن تقد  ويقط  بعضهم أبحدمها

ويقصد ذا اج هادات اميا  الشاععي ةذواء كانذت قديذة أ  مج  قول القوال: -2
 .  (0)جديدة
واجلقذ  أوجذه وهذي اآلراء الذم يسذ ابطها عقهذاء الشذاععية ، يثىن وجه ن:االوجه -3

 .(3)اميا  الشاععي وأصوله بااء على قواعد
هو يذا نذ  عليذه الشذاععي يف أحذد ك بذه. مسذي بذرلا؛ ألنذه يرعذو  إىل  :الّنص -4
ويكذذو  يقابلذذه وجذذه ضذذعيف أو قذذول ، أو أنذذه يرعذذو  القذذدر ل اصذذي  اميذذا  عليذذه، اميذذا 

أو ا سذألة ياصوصذة عقعاذاس أ  ، )وا اصول عليه( -رمحه هللا  -خمرّج. عندا قال ا ؤلف 
 . (4)انّ  على هر -الشاععي رمحه هللا  اميا 
خم لفذذذذذا  يف صذذذذذورتني    هذذذذذو أ  يذذذذذرد نصذذذذذا  عذذذذذن صذذذذذاح  ا ذذذذذره التخمممممريج -5

عاألصراب فرجو  نصذه يف كذ) واحذدة يذن ، ي شاذ ني وأ ي هر بياهقا يا يصلح عارقاً 
الصورتني يف الصورة األخرع؛ الشرتاكهقا يف ا عىن عيرص) يف ك) واحدة يذن الصذورتني 

                                                             

يصطلرات (، ويعمم 112(، وخم صر الفوا د ا كية )ل 125/ 1( ان ر  يغ  ا  اج )1)
 (.46الشاععية )ل 

 (.1/13٩( ان ر  اجملقو  )0)
(، ويعمم يصطلرات الشاععية 124/ 0(، وطبقات السبكي )1/65( ان ر  يقدية اجملقو  )3)

 (.46)ل 
(، ويقدية اجلق  052(، ويصطلرات ا راه  الفقهية )ل  1/126( ان ر  يغ  ا  اج )4)

 (.32/ 1والفرهب )
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ا اصذذول يف هذذرس هذذو ا خذذرج يف تلذذا وا اصذذول يف تلذذا هذذو ، قذذوال  ياصذذول وخمذذرج
 . (1)ا خرج يف هرس عيقولو   عيهقا قوال  ابلاق) وال خريج

هذذو أ  يثبذذت   علذذق أيذذر حكذذم بعذذد إثباتذذه   علذذق لذذه  خذذر علذذى وجذذه  :التفريممع -6
 .(0)يشعر ابل فري  وال عقي 

وأشذهر ، أي يذن قذو  اميذا  الشذاععي  وهذو يذا قالذه قبذ) دخولذه يصذر :القدمي -7
 ويس فاد ياه أرب  يسا ) ، وأبو ثور رواته  أمحد بن حاب) والزعفراين والكرابيسي
 واجلديد. األوىل  أ  يف ا سألة خ عاً بني القدمي

 واجلديد راجراً.، يرجوحاً  والثانية  كو  القدمي
 الشاععي(. اميا  أقوالوالثالثة  كو  ا  ف قولياً )أي  يف 

 والعق) عليه.، والرابعة  كو  ا قاب) هو اجلديد
 هذد يذ  لذي  يذرهباً للشذاععي؛ أل  ا قلذد يذ  اجمل هذد كاجمل القذدمي (  ا ره تنبيه) 
على  عكقا أ  احلادث ين أدلة الشر   ةخ للق قد  ياها إمجاعاً حن م  )الرةول

   اجمل هد األخر به كرلا ا قلد ي  اجمل هد.
عسذذذببه أ  مجاعذذذة يذذذن  وأيذذذا ا سذذذا ) الذذذم عذذذدوها وجعلوهذذذا لذذذا يفذذذن بذذذه علذذذى القذذذدمي

عذذذأع وا بذذذه  ذذذ  ، أظهذذذر دلذذذي ً  قذذذدمياجمل هذذذدين يف يرهبذذذه الا أذذذم يف بعذذذض ا سذذذا ) أ  ال
عقذذن بلذذ  رتبذذة الرتجذذيح والا لذذه الذذدلي) أعذذن ذذذا وإال ، الشذذاععي اميذذا  ةذذبني دلذذا إىل 

علذذذى أ  ا سذذذا ) الذذذم عذذذدوها أكثرهذذذا عيذذذه قذذذول جديذذذد ع كذذذو  ، عذذذ  وجذذذه لعلقذذذه وع ذذذواس
 الف وع به وهي مثانية عشرة يسئلة  

 عد  وجوب ال باعد عن الاماةة يف ا اء الكث  بقدر القل ني.األوىل  
                                                             

(، وا دخ) إىل 10(، وال خريج عاد الفقهاء واألصوليني )ل 31/ 1والفرهب )( ان ر  اجلق  1)
 (.63دراةة ا راه  الفقهية )ل  

 (.44/ 1( ان ر  حترير الف اوع )0)
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 الثانية  عد  تام  ا اء اجلاري إال ابل غ .
َر ِ الثالثة  عد  الاقض بلق    .الاَقرا

 الرابعة  حترمي أك) اجللد ا دبوغ.
 ا ايسة  اة رباب ال ثوي  يف أدا  الصبح.

 محر.السادةة  يقدار وقت ا غرب إىل يغي  الشفق األ
 السابعة  اة رباب تعمي) العشاء.

 الثاياة  عد  ندب قراءة السورة يف األخ تني.
 ال اةعة  اجلهر ابل أيني للقأيو  يف اجلهرية.
 العاشرة  ندب ا ط عاد عد  الشاخ .

 احلادية عشرة  جواز اق داء ا افرد يف أثااء ص ته.
 الثانية عشرة  كراهة تقليم أظاعر ا يت.

 عشرة  عد  اع بار احلول يف الركاز.الثالثة 
 الرابعة عشرة  صيا  الو  عن ا يت الري عليه صو .

 اب رض. ين احلج ا ايسة عشرة  جواز اشرتاحب ال رل)
 السادةة عشرة  إجبار الشريا على العقارة.

 السابعة عشرة جع) الصداهب يف يد الزوج يضقو ً. 
   وجوب احلد بوحبء ا قلوكة ا ر  يف دبرها.الثاياة عشرة

 . (1)الشاععي عاه وقال  "ال أجع) يف ح) ين رواس ع " اميا وقد رج  
 والقذذذول اجلديذذذذد، الشذذذاععي مبصذذذذر تصذذذايفاً أو إع ذذذذاءاً  اميذذذذا هذذذذو قذذذول  :اجلديمممد -8

 يرجو  عاه. للشاععي هو ا ع قد وعليه العق)؛ أل  القدمي

                                                             

 (.62(، ويعمم يصطلرات الشاععية )ل  07وةلم ا  علم ا  اج )ل   (52/ 1ان ر  هناية ا  اج ) (1)
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وأشهر رواته  البويطي وا زين والربي  ا ذرادي والربيذ  اجليذزي وحريلذة ويذون  بذن عبذد 
ويذذن الك ذ  اجلديذذدة ، احلكذم األعلذى وعبذدهللا بذذن الذزب  ا كذذي ودمحم بذن عبذذدهللا بذن عبذذد

 .(1) واأل ، والبويطي، ل يا  الشاععي  ا خ صر
 اثنياً: مصطلحات الرتجيح والتضعيف:

أو الوجذذذوس ألصذذذراب اميذذذا  الشذذذاععي إ    هذذذو الذذذراجح يذذذن الذذوجهني :الصممح -0
وهذو ، وترجيح أحدمها علذى اآلخذر، ابع بار الا ر يف دلي) ك) ياهقا، كا  ا  ف قوايً 

( إال أ  )األصذذذح، ( الذذذري يشذذذاركه يف الصذذذرةيشذذذعر بصذذذرة يقابلذذذه؛ عيقابلذذذه )الصذذذريح
 . (0)الدلي)أرجح ياه ابع بار 

أو الوجذذوس ألصذذراب اميذذا  الشذذاععي إ    هذذو الذذراجح يذذن الذذوجهني :الصممحيح -2
ويقابلذذه )الضذذعيف( أو )الفاةذذد( ، ودلذذا لضذذعف دليذذ) ا رجذذوا، كذذا  ا ذذ ف ضذذعيفاً 

 .(3)الري دليله يف  اية الضعف
وُيسذذ عق) حذذني يكذذو  ، يذذن ألفذذاظ الرتجذذيح بذذني وجذذوس األصذذراب الصممواب: -3

 .(4)ا قاب) وجهًا ضعيفاً أو واهياً؛ ودلا لضعف يدركه
يف الاقذذ)  عاذذد اخذذ  ف األصذذراب يطلذذق علذذى الذذراجح يف ا ذذره  :املممذهب -4

 . (5)بركرهم طريقني أو أكثر
  هو الرأي الراجح ين القولني أو األقوال ل يذا  الشذاععي ، ودلذا إدا  الظهر -5

بني القولني قوايً، ابلا ذر إىل قذوة دليذ) كذ) ياهقذا، وتذرجح أحذدمها علذى  كا  امخ  ف
                                                             

(، ويعمم يصطلرات الشاععية 07(، وةلم ا  علم ا  اج )ل  152(ان ر  الفوا د ا كية )ل  1)
 (.06)ل  

 (.1/52(، وحتفة ا  اج )1/6( ان ر  روضة الطالبني )0)
 (.125/ 1(، ويغ  ا  اج )1/6ان ر  روضة الطالبني ) (3)

 (.070، 073( ان ر  يصطلرات ا راه  الفقهية  رمي ال ف ي )ل 4)
 (.1/6الطالبني )( ان ر  روضة 5)
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ويقابلذذه ال ذذذاهر الذذذري ، اميذذذا  الشذذذاععي حيائذذر هذذذو األظهذذذر أقذذوالاآلخذذر، عذذذالراجح يذذذن 
 .(1)أشد ياه ظهورا يف الرجرا  يشاركه يف ال هور، لكن األظهر

، وكذذا  راجرذذاً علذذى يقابلذذه، أو الوجذذه الذذري قذذوي دليلذذه، هذذو القذذول :الظاار   -6
 .(0)إال أ  ال اهر أق) رجرا ً ين األظهر، وهو الرأي الغري 

هو الرأي الراجح ين القولني أو األقوال ل يا  الشاععي ، ودلا إدا  املشهور: -7
اميذذذا  الشذذذاععي حيائذذذر هذذذو  أقذذذوالكذذذا  امخذذذ  ف بذذذني القذذذولني ضذذذعيفاً ، عذذذالراجح يذذذن 

 .(3)ويقابله الغري  الري ضعف دليله، ا شهور
 .(4)يا كا  رجرانه أكثر ين   س األ جح: -8
أو يااةذب ه للزيذا  ، الري تَذَعضََّد أبحد أةذباب الرتجذيح كقذوة الذدلي) الراجح: -9

 .(5)أو لشهرته، أو يا اق ضاس العرف
ودلذذذذا عيقذذذذا لذذذذو كذذذذا  للقسذذذذألة ، هذذذذو احلكذذذذم األقذذذذوع شذذذذبها ابلعلذذذذة :الشممممبه -12

 . (6)اآلخرلكن العلة يف أحدمها أقوع ين ، حكقا  يبايا  على قياةني
 .(7)يا اة ابطه اجمل هد ابج هادس ين األدلة األصولية :املختار -11
عذذن  ضذذبطوس بفذذ ح ا ذذيم الثذذاين عهذذو يشذذعر ، هذذو يذذا أ ت ضذذح دالل ذذهل: احملتَممم -02

                                                             

(، ويعمم يصطلرات 12٩(، وخم صر الفوا د ا كية )ل 1/125( ان ر  يغ  ا  اج )1)
 (.7٩الشاععية )ل 

 (.074( ان ر  يصطلرات ا راه  الفقهية  رمي ال ف ي )ل 0)
(، ويعمم يصطلرات 12٩(، وخم صر الفوا د ا كية )ل 1/125( ان ر  يغ  ا  اج )3)

 (.7٩الشاععية )ل 
 (.074( ان ر  يصطلرات ا راه  الفقهية  رمي ال ف ي )ل 4)
 ( ان ر  ا صدر السابق.5)
 (.44/ 1( ان ر  حترير الف اوع )6)
 ( ان ر  ا صدر السابق.7)



 دراسةً وحتقيقًا.............هـ(727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل )ت:

43 

عذىن دي اح قذذال وإ  ضذبطوس ابلكسذذر عذ  يشذعر بذذه؛ ألنذه مب، للرتجذيح؛ ألنذه مبعذذىن قريذ 
يراجعذذذذة ك ذذذذ   عذذذذ  بذذذذد يذذذذن ياهقذذذا عذذذذن  أ يضذذذذبطوس بشذذذذيء، قابذذذ) للرقذذذذ) وال أويذذذذ)أي 

عذذن  وقذذ  بعذد أةذذباب ال وجيذذه عهذذو ابلفذذ ح ، عذذاهم حذذن تاكشذذف حقيقذة احلذذال ا  ذأخرين
 .(1)أو بعد أةباب ال ضعيف عهو ابلكسر يرجوا، راجح

 .(0)يف احلكم لكاه يفهم ياها بطريق اللزو  امتيا  بعبارة ليست صرحية مياء:اإل -13
 .(3)صيغة تدل على أ  القول أو احلكم ي ز  للفسادفيه نظٌر:  -02

 :اثلناً: مصطلحات متعلقة أبصحاب املذهب
عكانذذذذت أذذذذم ، هذذذذم عقهذذذذاء الشذذذذاععية الذذذذرين بلغذذذذوا رتبذذذذة االج هذذذذاد :الصممممحاب -1

وان سذبوا ، واة ابطوها ين قواعدس، صول اميا  الشاععيأاج هادات عقهية خرجوها على 
  .(4) ويسقو  )أصراب الوجوس(، له يف دلا
 هذم الطا فذذة الكذذ ع يف االه قذذا  بفقذذه اميذذا  الشذذاععي ونقذذ) أقوالذذه :العراقيممون -2

 ويُقال أم أيضاً البغداديو ؛ أل  يع قهم ةكن بغداد ويا حوأا.
ويدار طريقة العراقيني وك بهم ومجاه هم ي  مجاعات ين ا راةانيني   على الشذيخ 

وعاذذذه ان شذذذر ، ه( وتعليق ذذذه؛ وهذذذو شذذذيخ طريقذذذة العذذذراقيني426أا حايذذذد االةذذذفرايي  )ت
واش هرت طريق هم يف تدوين الفذرو  ، الشاععي ببغداد ان هت اليه رايةة ا ره ، عقههم

 بطريقة العراقيني.

                                                             

 (.75(، ويعمم يصطلرات الشاععية )ل 3٩( ان ر  ةلم ا  علم ا  اج )ل  1)
 (.348( ان ر  يصطلرات ا راه  الفقهية )ل  0)
 (.57(، ويعمم يصطلرات الشاععية )ل 42( ان ر  ةلم ا  علم ا  اج )ل  3)
 (.646(، وةلم ا  اج )ل 1/13٩( ان ر  اجملقو  )4)
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، وقواعذد يرهبذذه، الشذاععي اميذا ومت ذاز طريقذة العذراقيني أبهنذا أتقذن يف نقذ) نصذول 
احلسذن  ، ويذن أشذهرهم أبذووأثبت ين نقذ) ا راةذانيني  البذاً ، ووجوس ي قديي األصراب

  .(1)م الرازيوةلي ،وا ايلي ،والقاضي أبو علي البادنيمي ،والقاضي أبو الطي  الط ي ،ا اوردي
 اميذذذذا هذذذذم الطا فذذذذة الكذذذذ ع بعذذذذد العذذذذراقيني يف االه قذذذذا  بفقذذذذه  :اخلراسممممانيون -3

شيخهم ويع م أتباعهم ين يرو ويا ويقال أم أيضاً  ا راوزة؛ أل  ، الشاععي ونق) أقواله
وهذو عبذدهللا ، الصذغ  ويذدار هذرس الطريقذة علذى القفذال، ومها عبارات  مبعىن واحذد، واالها

ومت ذذاز هذذرس الطريقذة عذذن طريقذذة العذذراقيني أبهنذذا  أحسذذن ، ه(417بذن أمحذذد ا ذذروزي )ت  
وأبذو  ،أبذوبكر بذن عبذدهللا ا ذروزي القفذال الصذغ رهم ويذن أشذه ،تصرعاً وةثاً وتفريعاً  البذاً 

 .(0)والقاضي حسني ،والُفوراين ،دمحم اجلوي 
الذذرين كذذانوا يف وهذذم ، وضذذبطوس ابلذذزين، هذذم أصذذراب األوجذذه  البذذاً   املتقممدمون-4

ابذذن القاضذذي  ويذذن أشذذهرهم، بعذذدهمعذذن يذذن ومُسذذوا اب  قذذديني متييذذزاً أذذم  القذذر  الرابذذ  وقبلذذه
 .(3)القفال الشاشيو  ،وابن احلداد ،أبو إةراهب ا روزيو  ،ةريج
إيذذذذا  و  ،القفذذذذال ا ذذذذروزي ويذذذذن أشذذذذهرهم ،هذذذذم يذذذذن بعذذذذد األربعقا ذذذذة :املتممممنخرون -5

 ه(٩74)تاأي قذي وأيذا وقذت ابذن حمذر ،والاذووي ،والراععذي ،الغذزا و  ،احلريني اجلذوي 
 .(4)وقبله عهم بعد الشيخني عهم ين ا  أخرين

، وا قذق اةذم عاعذ) يذن "ال رقيذق"  يصذدر حقذق حيقذق، مجذ   قذق :احملققون -6
وحققذذذت األيذذذر ، وحقذذذق الشذذذيء  أثب ذذذه وأوجبذذذه، وأصذذذ) دلذذذا  إحكذذذا  الشذذذيء وصذذذر ه

 أحقه  وقفت على حقيق ه.وحققت ا   عأ  ، وأحقق ه  كات على يقني ياه

                                                             

 (.4٩الشاععية )ل   (، ويعمم يصطلرات0/4٩6(، وهتري  األمساء )1/6٩( ان ر  اجملقو  )1)
 (.180/0وطبقات ابن قاضي شهبة ) (،6٩/1ويقدية اجملقو  ) (،134/1( ان ر  يقدية هناية ا طل  )0)
 (.038ويصطلرات ا راه  الفقهية  رمي ال ف ي )ل  (،41( ان ر  ةلم ا  علم ا  اج )ل  3)
 (.70(، ويعمم يصطلرات الشاععية )ل 170( ان ر  هناية ا طل  )ا قدية/ 4)
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 «.إ  ال رقيق هو إثبات ا سألة بدليلها  »واصط حاً  قال اجلرجاين
وةذذؤال أهذذ) ، وقذذال صذذاح  "تبصذذرة ا  ذذاج"  "والذذري ظهذذر لاذذا بعذذد طذذول البرذذث

وأ يك ذِف ، أ  الغال  يف إط هب لف  ا ققني أ  يذراد ذذم يذن تصذدع  سذألة يذا، العلم
وحصذر الذرواايت ، ومجذ  أطراعهذا وأدل هذا، بذ)  صذها وةذ ها وت بعهذا، باق) يذا جذاء عيهذا

، ومجذذذ  ي فرقذذذات الكذذذ  ، وال مذذذز  ابحلكذذذم إال بعذذذد البرذذذث ال ذذذا ، وقذذذار  بذذذني العبذذذارات
وعليذذذه يكذذذو  ا قذذذق يذذذذن بذذذرل جهذذذداً يف الوصذذذول إىل حتقيذذذذق ا سذذذألة يذذذن مجيذذذ  الوجذذذذوس 

وهذذذرا ، عذذذرف دلذذذا يذذذن خذذذ ل ك يذذذه ا ؤيذذذد ابلبرذذذث واالةذذذ داللوي، حسذذذ  اميكذذذا 
ف لذذذف ةسذذذ  العلذذذم الذذذري يبرذذذث عيذذذه...أيا عذذذن ال رقيذذذق يف الفقذذذه عقذذذد بّياذذذه اميذذذا  

بعذذذد أ  مجذذذ  بذذذني  –وقذذذال يف يقديذذذة ال رقيذذذق ، يف يقديذذذة اجملقذذذو  ه(676)تالاذذذووي
)وال أرجذح إال يذا رجرذه – عوالف ذاو  ك   ا ذره   ين أيهات يديه أكثر ين يئة ك اب

أو أكثذرهم و ققذوهم وكذا  راجرذاً يف الذدلي) ويذن جذاء شذيء رجر ذه طا فذة  األصراب
تصذرحياً  كذرا( عيكذو  ا خ ذار  الصريح يؤيدس قلت   )ا خ ذار يس ة وكا  الدلي) الصريح

خ عذه ويذا وجدتذه عيذه  أبنه الراجح دليً  وقالت به طا فة قليلة وأ  األ شذهر يف ا ذره 
ا شذذهورة عأع قذذدس   يذذ  أو تذذرجيح خذذ ف يذذا يف بعذذض الك ذذيذذن حكذذم أو خذذ ف  ر 

عذد البرذث ال ذا  ومجذ  عذنين ال أععذ) دلذا إال ب –إ  شاء هللا تعاىل  –عهو  قق يع قد 
 .  (1) "األصراب  ي فرقات ك 

إال إدا ، يف ك ابذذذذه ال عليقذذذذة ه(460)تنيحسذذذذ   يقصذذذذد بذذذذه القاضذذذذيالقاضممممي -7
 .(0)صرا إ ف دلا

                                                             

(، ويعمم ا صطلرات 53وال عريفات )ل  (، 30، 31( ان ر  ال رقيق للاووي )ل  1)
 (.358، 355(، وتبصرة ا  اج )ل  440/ 1واأللفاظ الفقهية )

(، ويصطلرات ا راه  الفقهية  رمي ال ف ي )ل 87( ان ر  خم صر الفوا د ا كية )ل 0)
035.) 
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عبذدا لا بذن  يقصد به يف كذ   الشذاععية وكذ   ا صذاف إيذا  احلذريني اإلمام: -8
 .(1)صاح  هناية ا طل  ه(478)تعبدهللا اجلوي 

*** 
  

                                                             

 (.131( ان ر  الفوا د ا كية )ل  1)
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 املطلب اخلامس: مصادر املؤلف يف النص احملقق:

ياها يذا نقذ) ، رمحه هللا يف ك ابه )اجلواهر البررية( على يصادر كث ةٍ  الَقُقوِ  اع قد 
-واترًة اب عذىن ، واترًة ياقذ) ابلذا ، عاه يباشرة وياهذا يذا نقذ) عاذه بواةذطة ك ذٍ  أخذرع

عأحيا ً يركر اةم ا ؤلف دو  الك ذاب  ، وعاد الاق) لي  له ياهجة يعنية ، -وهو الغال 
، الاذذذذووي، الراععذذذذي، البغذذذذوي، الغذذذذزا ، ا ذذذذاوردي، ا ذذذذزين، الشذذذذاععياميذذذذا  كقولذذذذه قذذذذال  

 وهكرا.
يف ، (1)ويذذذذذذذن دلذذذذذذذا قولذذذذذذذه  يف األ ، وأحيذذذذذذذا ً يذذذذذذذركر اةذذذذذذذم الك ذذذذذذذاب دو  ا ؤلذذذذذذذف

 وحنو دلا.، (3)يف ال  قة، (0)ا خ صر
،  خاصذذًة إدا أ يع ذذد الاقذذ) عذذن دلذذا الك ذذاب، واترًة يذذركر اةذذم ا ؤلذذف يذذ  الك ذذاب

يف  الطذذذذذذ ي القاضذذذذذذي، (5)"الكذذذذذذايف"يف  الشذذذذذذيخ نصذذذذذذر، (4)"الكفايذذذذذذة"ةذذذذذذليم يف  كقولذذذذذذه 
" 

ُ
 وحنو دلا. (7)"اايةعا "يف  اجلرجاين ،(6)"دمرَّ ا 

يذن   وعذن الاذووي، ين ك ابه ع ح العزيز ه(603)توقد أكثر ين الاق) عن الراععي
 وعّول عليهقا كث اً يف الرتجيرات.، ك ابه اجملقو 

هذذرس  وأُبذنيِّ يذذا إدا كانذت، وةذأُورد بعذو  هللا هذذرس ا صذادر حسذ  احلذذروف اأما يذة
 ا صادر يطبوعًة أو خمطوطًة، يك فياً بركرها هاا عن إعادهتا يف الفهار ، وهي كال ا  

                                                             

 ./أ(062)لان ر   (1)

 ./أ(062)لان ر   (0)

 ./ب(061ان ر  )ل (3)

 ./ب(076ان ر  )ل( 4)

 ./ب(076ان ر  )ل (5)

 (./ب042ل)ان ر   (6)

 /أ(05٩)لان ر   (7)
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ألا القاةذذذم عبذذذد الذذذرمحن بذذذن دمحم بذذذن أمحذذذد بذذذن دمحم بذذذن عُذذذورا  الُفذذذوراين  اإلابنمممة -1
 خمطوحب.، ه(461ا روزي )ت 

للشذذيخ أا الفذ ح تقذذي الذذدين دمحم بذذن  إحكمام الحكممام شممرح عمممدم الحكممام -0
 يطبو .، ه(720)ت  بن دقيق العيدعلي القش ي ا عروف اب

 يطبو .، ه(525)ت حايد دمحم بن دمحم بن دمحم الغزا أا  إحياء علوم الدين لإلمام -3
 خمطوحب.، ه(448البغدادي )ت  الدارييأا الفرج دمحم بن عبد الواحد ل يا   االستذكار -4
ألا عبد هللا صذدر الذدين دمحم بذن عقذر ا عذروف اببذن ا رحذ)  الشباه والنظائر -5

 يطبو .، ه(716وابن الوكي) )ت 
 يطبو .، ه(452)ت  يف الفقه الشاععي ألا احلسن علي بن دمحم ا اوردياإلقناع  -6
 يطبو .، ه(024ل يا  دمحم بن إدري  الشاععي )ت  الم -7
، ه(4٩4ا عذذروف ابلذذزاز )ت  لألةذذ اد أا الفذذرج عبذذد الذذرمحن بذذن أمحذذد السرخسذذي المممال -8
 خمطوحب.
 .(1)ه(024بن إدري  الشاععي )ت ل يا  دمحم  اإلمالء -٩

ر للقاضي أا ةعد شذرف الذدين عبذد هللا بذن دمحم هبذة هللا بذن ا طهذر االنتصا -12
 يطبو .، ه(585بن علي بن أا عصرو  )ت 

ألا احلسذذذذذني دمحم بذذذذذن عبذذذذذد هللا بذذذذذن احلسذذذذذن البصذذذذذري  اإلجيمممممال يف الفمممممرائ  -11
 يطبو .، ه(420ا عروف اببن اللبا  الفرضي )ت 

 خمطوحب.، ه(386القاةم عبد الواحد بن احلسني الصيقري البصري )ت ألا  اإليضاح -10
)ت  الذروايينللقاضي عبد الواحد بذن إمساعيذ) بذن أمحذد بذن دمحم  حبر املذهب -13

 يطبو .، ه(520

                                                             

 .أو يفقوداً  لي  مبطبو  وال أدري إ  كا  خمطوطاً  (1)
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 يطبو .، ه(525)ت  ل يا  أا حايد دمحم بن دمحم بن دمحم الغزا  البسيط يف ا ره  -14
 ألا ا ذذذ  حيذذذىي بذذذن أا ا ذذذ  بذذذن ةذذذاأ بذذذن أةذذذعد بذذذن حيذذذىي العقذذذراين البيمممان -15

 يطبو .، ه(558اليقاين )ت 
عذذن أحكذذا  عذذرو  الداينذذة ألا ةذذعد عبذذد الذذرمحن بذذن يذذأيو  بذذن  تتمممة اإلابنممة -16

 يطبو .، ه(478)ت  علي بن إبراهيم ا  و 
للقاضذذذذذي أا القاةذذذذذم يوةذذذذذف بذذذذذن أمحذذذذذد بذذذذذن كذذذذذج الذذذذذدياوري )ت  التجريمممممد -17

 خمطوحب.، ه(425
 .(1)ه(415)ت ألمحد بن دمحم ا ايلي التجريد -18
 خمطوحب.، ه(438للشيخ أا دمحم عبد هللا بن يوةف اجلوي  )ت  التذكرم -1٩
للقاضذذي أا علذي احلسذن بذذن احلسذني ابذذن  علذذى خم صذر ا ذزين التعليمق الكبمري -02

 خمطوحب.، ه(345أا هريرة البغدادي )ت 
ا سذذذذقاة ابجلذذذذاي  للشذذذذيخ أا علذذذذي احلسذذذذن بذذذذن عبيذذذذد هللا بذذذذن حيذذذذىي  التعليقممممة -01
 خمطوحب.، ه(405)ت  البادنيمي
ا ذذروزي  ألا علذذي احلسذذني بذذن شذذعي  بذذن دمحم بذذن احلسذذني السذذامي التعليقممة -00

 خمطوحب.، ه(407)ت 
للشذذيخ أا حايذذد أمحذذد بذذن دمحم بذذن أمحذذد بذذن أا طذذاهر امةذذفرايي   التعليقممة -03

 خمطوحب.، ه(426)ت 
 للقاضذذي أا الطيذذ  طذذاهر بذذن عبذذد هللا بذذن طذذاهر بذذن عقذذر الطذذ ي التعليقممة -04

 يطبو .، ه(452)ت 
 يطبو .، ه(460دمحم ا روزي )ت للقاضي أا علي احلسني بن التعليقة  -05

                                                             

 .أو يفقوداً  لي  مبطبو  وال أدري إ  كا  خمطوطاً  (1)
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 خمطوحب.، ه(3٩٩دمحم بن علي )ت  الكب  الشاشي للقاةم بن القفال التقريب -06
 يطبو .، ه(335)ت  ابن القال ألا العبا  أمحد بن أا أمحد الط ي التلخيص -07
للشيخ أا إةراهب إبراهيم بذن علذي بذن يوةذف بذن عبذد هللا الشذ ازي  التنبيه -08

 يطبو .، ه(476)ت 
 خمطوحب.، ه(4٩2ألا الف ح نصر بن إبراهيم ا قدةي الاابلسي )ت  لتهذيبا -0٩
ابذذذذن الفذذذذراء  للع يذذذذة أا دمحم احلسذذذذني بذذذذن يسذذذذعود بذذذذن دمحم البغذذذذوي لتهممممذيبا -32

 يطبو .، ه(516الشاععي )ت 
 الذذدارييويذذود  البذذدا   ل يذذا  أا الفذذرج دمحم بذذن عبذذد الواحذذد  اجلوايذذ جممامع  -31

 خمطوحب.، ه(448البغدادي )ت 
 .(1)(، خمطوحبه064ت) ل يا  أا إبراهيم إمساعي) بن حيىي ا زين ،اجلامع الكبري -30
 يطبو .، ه(452ت) ل يا  أا احلسن علي بن دمحم ا اوردي، احلاوي الكبري -33
 خمطوحب.، ه(604للقاضي أا القاةم عقاد الدين ابن السكري )ت  حواشي الوسيط -34
 يطبو .ه( 520)ت الروايينلعبد الواحد بن إمساعي)  احللية -35
الفذذارقي  القفذذال يف يعرعذذة يذذراه  الفقهذذاء ألا بكذذر الشاشذذي حليممة العلممماء -36

 يطبو ، ه(527)ت 
 يطبو .، ه(525)ت  ل يا  أا حايد دمحم بن دمحم بن دمحم الغزا  اخلالصة -37
 خمطوحب.، ه(552بن مجي  بن  ا ا خزويي )ت  يلّ جمَُ للقاضي أا ا عا   الذخائر -38
 خمطوحب.، ه(405)ت  شيخ أا علي احلسن بن عبيد هللا بن حيىي البادنيميلل الذخريم -3٩
 خمطوحب.، ه(4٩5ألا احلسن العبادي )ت الرقم  -42
روضذذة الطذذالبني وعقذذدة ا ف ذذني ل يذذا  أا زكذذراي  يذذي الذذدين حيذذىي بذذن شذذرف  -41

                                                             

 (.1/181. ان ر طبقات ابن قاضي شهبة)( ين ك   الشاععي اجلديدة، وهو ين رواية ا زين1)
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 يطبو .، ه(677)ت  الاووي
 يطبو .، ه(438للشيخ أا دمحم عبد هللا بن يوةف اجلوي  )ت  السلسلة -40
يف عرو  الشاععية ألا نصذر عبذد السذيد بذن دمحم بذن عبذد الواحذد بذن  الشامل -43

 يطبو .، ه(477البغدادي )ت  أمحد بن جعفر ابن الصباغ
اأقذداين  بذن دمحم بذن عبذدا  ألا الفض) عبد هللا بن عبذدا  شرائط الحكام -44

 خمطوحب.، ه(433)ت 
 خمطوحب.، ه(342ألا إةراهب إبراهيم بن أمحد ا روزي )ت ا زين شرح خمتصر -45
ألا بكذذذذذذر دمحم بذذذذذذن داود بذذذذذذن دمحم ا ذذذذذذروزي ا عذذذذذذروف  شممممممرح خمتصممممممر املممممممزي -46

 خمطوحب.، (هذ407وابن داود )ت  ابلصيدالين
ألا عبذذد هللا دمحم بذذن عبذذد ا لذذا بذذن يسذذعود بذذن أمحذذذد  شممرح خمتصممر املممزي -47

 خمطوحب.، ه(402ا سعودي ا روزي )ت 
ألا علذذذذي احلسذذذذني بذذذذن شذذذذعي  بذذذذن دمحم بذذذذن احلسذذذذني  شممممرح خمتصممممر املممممزي -48

 خمطوحب.، ه(407السامي ا روزي )ت 
للقاضي أا الطي  طاهر بن عبد هللا بن طاهر بذن عقذر  شرح خمتصر املزي -4٩
 خمطوحب.، ه(452)ت  الط ي

ألا الف ذذذوا يا خذذذ  الذذذدين أةذذذعد بذذذن  شمممرح مشمممكالت الوسممميط والممموجيز -52
 خمطوحب.، ه(622 قود العملي )ت 

 . يطبو .(1)ه(643)ت ل قي الدين عثقا   ابن الص ا، شرح مشكل الوسيط -51
 ( يطبو .ه488)تعلى  وايض احلكويات ألا ةعد اأروي  اإلشراف -50

                                                             

( حقق يف رةال ني علقي ني ابجلايعة امة يية، وهو يطبو  ذايش ك اب الوةيط يف يك بة 1)
 دار الس   ابلقاهرة.
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 خمطوحب.ه( 503)ت الروايينألا ا كار  إبراهيم بن علي  العدم -53
 ه(. خمطوحب.4٩8)ت ألا عبدهللا احلسني بن علي الط يالعدم  -54
بذن دمحم  يف شذرا ال ابيذه لشذرف الذدين أمحذد بذن يوةذى بذن يذون  غنية الفقيه -55
 يطبو .، ه(600امربلي ا وصلي )ت بن ياعة 
للشذذيخ أا دمحم عذز الذذدين عبذذد العزيذز بذذن عبذذد  فتماو  العممز بممن عبممد السمالم -56

 يطبو .، ه(662الس   السلقي )ت 
 يطبو .، ه(525)ت  ل يا  أا حايد دمحم بن دمحم بن دمحم الغزا  فتاو  الغزال -57
، ه(460للقاضذذذي أا علذذذي احلسذذذني بذذذن دمحم ا ذذذروزي )ت  حسمممني فتممماو  القاضمممي -58
 يطبو .

، ه(417لعبذذد هللا بذذن أمحذذد بذذن عبذذد هللا ا عذذروف ابلقفذذال الصذذغ  )ت  فتمماو  القفممال -5٩
 يطبو .

ا سقاة اب سا ) ا اثورة ل يذا  أا زكذراي  يذي الذدين حيذىي بذن  فتاو  النووي -62
 يطبو .، ه(677)ت  شرف الاووي

يف شذذرا الذذوجيز )الشذذرا الكبذذ ( ل يذذا  عبذذد الكذذرمي بذذن دمحم بذذن  فممتح العزيممز -61
 يطبو .، ه(603القزوي  )ت  عبد الكرمي بن الفض) إيا  الدين أبو القاةم الراععي

 خمطوحب.، ه(35٩ألا احلسني أمحد بن دمحم بن أمحد بن القطا  البغدادي )ت  الفروع -60
 يطبو .، ه(438للشيخ أا دمحم عبد هللا بن يوةف اجلوي  )ت  الفرو  -63
ألا دمحم  قود بن دمحم بن العبذا  بذن أرةذ   العباةذي ي هذر الذدين  الكايف -64

 خمطوحب.، ه(568ا وارزيي )ت 
، ه(045)ت  ألا علذذي احلسذني بذن علذي بذذن يزيذد البغذدادي الكرابيسذذي كتماب القمدمي -65
 خمطوحب.
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، ه(712لذذذامم الذذدين أا العبذذا  ابذذن الرععذذة ا صذذذري )ت يف شذذرا ال ابيذذه  كفايممة النبيممه -66
 يطبو .

ألا احلسذذن أمحذذد بذذن دمحم بذذن أمحذذد بذذن القاةذذم بذذن إمساعيذذ) الضذذيب اللبمماب  -67
 يطبو .، ه(415البغدادي )ت  ا ايلي
ت ) ل يذذا  أا زكذراي  يذذي الذذدين بذن شذذرف الاذذووي، اجملمموع شممرح املهممذب -68

 يطبو .، (ه676
 خمطوحب.، ه(447)ت  ألا الف ح ةليم بن أيوب بن ةليم الرازي اجملرد -6٩
)ت  للقاضي أا الطي  طاهر بن عبذد هللا بذن طذاهر بذن عقذر الطذ ي اجملرد -72

 خمطوحب.، ه(452
 يطبو .، ه(064)ت  ألا إبراهيم إمساعي) بن حيىي بن إمساعي) ا زين املزيخمتصر  -71
)الفذذرو ( ألا بكذذر دمحم بذذن أمحذذد بذذن دمحم بذذن جعفذذر بذذن  املسممائل املولممدات -70
 يطبو .، ه(344الكااين ا صري )ت  احلداد

 .يطبو . (1)ه(480)ت ألمحد بن دمحم اجلرجاين املعاايم -73
 .خمطوحب.(0)ه(527)ت  قد بن أمحد الشاشي املعتمد -74
 .يطبو ، (ذه458ت ) ل يا  أا بكر أمحد احلسني البيهقي، معرفة السنن واآلاثر -75
ألا احلسذذذن أمحذذذد بذذذن دمحم بذذذن أمحذذذد بذذذن القاةذذذم بذذذن إمساعيذذذ) الضذذذيب  املقنمممع -76
 يطبو .، ه(415البغدادي )ت  ا ايلي
 .(3)ه(064)ت ممساعي) بن حيىي ا زين املننور -77

                                                             

( يش ق) على أنوا  ين االي را  كااللغاز، والفروهب، واالة ثااءات ين الضوابط. ان ر  1)
 (.1/062(، طبقات ابن شهبة)4/74السبكي)طبقات 

 (.6/72( وهو كالشرا لك ابه  حلية العلقاء. ان ر  طبقات السبكي)0)
 .(3/335ي  األمساء واللغات )ران ر  هت .أو يفقوداً  طب  وال أدري إ  كا  خمطوطاً ، أ يُ عن الشاععي نقلهيا  ( ين3)
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للقاضي أا عبذد هللا احلسذني بذن احلسذن بذن دمحم بذن  )شعب اإلميان(ملنهاج ا -78
 يطبو .، ه(423)ت  البخاري حليم احلليقي

للشذذذذذيخ أا إةذذذذذراهب إبذذذذراهيم بذذذذذن علذذذذذي بذذذذن يوةذذذذذف بذذذذذن عبذذذذذد هللا  املهممممذب -7٩
 يطبو .، ه(476الش ازي )ت 

 خمطوحب.، ه(335ألا الرجاء دمحم بن أمحد األةواين )ت  نظم املختصر -82
ميذذذا  احلذذذريني عبذذذد ا لذذذا بذذذن عبذذذد هللا بذذذن  يف درايذذذة ا ذذذره  هنايمممة املطلمممب -81

 يطبو .، ه(478يوةف بن دمحم اجلوي  )ت 
 يطبو .، ه(525)ت  ل يا  أا حايد دمحم بن دمحم بن دمحم الغزا  يف ا ره  الوجيز -80
 يطبو .، ه(525)ت  ل يا  أا حايد الغزا  يف ا ره  الوسيط -83
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 املطلب السادس: وصف النسخ املوجودة هلذا الكتاب:

أوالً: وصااال الة اااطي الطفراااي الخ رااالل اليط ااار ل ل    رااا  و ااا  

 :  كرر، إ فةبول، اليك بي ال  ريرةري ة طي

تبذني بعذذد االطذذ   وا قارنذذة أ  هذذرس الاسذذخة هذي يف الواقذذ  اجلذذزء الثذذاين ا فقذذود يذذن 
يك وبذة إذط يقذروء واضذح ، وهذي يذن أن نسذخ الك ذاب، قبوةذراي نسخة ي رف طوب

والسذذذذواد و  هذذذذا يذذذذن ، والبيذذذذاض، والطقذذذذ ، وا ذذذذر ، ةذذذذا ة يذذذذن السذذذذقطوهذذذذي ، ومجيذذذذ)
 وعليها متلا.، وتصويرها عا  اجلودة، العيوب
 (.516رقم حف ها  ) -1
 وهو اجلزء الثاين.، (1عدد اجمللدات  ) -0
 (.038عدد اللوحات  ) -3
 (.05عدد األةطر  ) -4
 (.15إىل  12عدد الكلقات يف السطر  ) -5
 ا ط  نسخ يشرقي.نو   -6
 جودة ا ط  يقروء واضح ومجي). -7
 ه(.822)، اةم الااةخ و اتريخ الاسخ  ..... ابن يسعود احلكري -8
 وابقي الا  ابألةود.، ة والفرعية ابألمحرلو  ا داد  العااوين الر يس-٩

 وهي الاسخة الفريدة الم اع قدت عليها يف ال رقيق.
 ثرةرر: وصل الة خ الطفري األط ى ل ك رب: 

 .(1) ةبره: ال روجل ال  م الطرص ب  ف   ذه الة خ

 تركيا.، اسطنبول، اير  س   وب  ق    وب  نسخة متحف ط   -1
 (.702رقم حف ها  ) -1

                                                             

 .005-3/004( عهر   ل البيت 1)
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ويفقذذذذود ياهذذذذا ، ( جملذذذذدا10وأصذذذذ) ا خطذذذذوحب يقذذذذ  يف )، (٩عذذذذدد اجمللذذذذدات  ) -0
 إال أهنا يوجودة يف الاسخ األخرع.، واحلادي عشر، وا اي ، اجمللد  الثاين

 (.0202عدد اللوحات  ) -3
 (.05عدد األةطر  ) -4
 (.15إىل  12عدد الكلقات يف السطر  ) -5
 نو  ا ط  نسخ يشرقي. -6
 اةم الااةخ  ..... ابن يسعود احلكري. -7 
 هذ(.822اتريخ الاسخ  ) -8
 وابقي الا  ابألةود.   ،ة والفرعية ابألمحرلو  ا داد  العااوين الر يس -٩
 مصر.، القاهرة، نسخة املكتبة األزهرية  -2
 (.40315/40316رقم حف ها  ) -1
، والرابذذذذ ، والثالذذذذث يقسذذذذم علذذذذى جذذذذز ني، وهذذذذي  الثذذذذاين، (5عذذذذدد اجمللذذذذدات  ) -0

 وا اي .
 (.865عدد اللوحات  ) -3
 (.0٩عدد األةطر  ) -4
 (.18إىل  15يف السطر  )عدد الكلقات  -5
 نو  ا ط  نسخ يشرقي. -6
 جودة ا ط  يقروء ي وةط الوضوا. -7
  اةم الااةخ  علي ا ّلي الشاععي. -8
 ه(.863اتريخ الاسخ  ) -٩

 وابقي الا  ابألةود.، ة والفرعية ابألمحرلو  ا داد  العااوين الر يس -10
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وعةهاااار ة ااااطي ، ف ة اااار، باااار ر ، ة ااااطي اليك بااااي الوفةرااااي -3

 يصو ل ف  ي كز الي ك فرصل.

بعذذد االطذذ   وا قارنذذة تبذذني أ  هذذرس الاسذذخة هذذي يف الواقذذ  تكقلذذة لاسذذخة ا ك بذذة 
 األزهرية.
 (.1206رقم حف ها  ) -1
 وعيه اجلزء ا اي  والساد .، (1عدد اجمللدات  ) -0
 (.347عدد اللوحات  ) -3
 (.0٩عدد األةطر  ) -4
 (.18إىل  15السطر  )عدد الكلقات يف  -5
 نو  ا ط  نسخ يشرقي. -6
 جودة ا ط  يقروء ي وةط الوضوا. -7
 اةم الااةخ  علي ا لي الشاععي. -8
 هذ.863اتريخ الاسخ  يو  األحد الثالث والعشرين ين شهر ربي  األول ةاة -٩

 وابقي الا  ابألةود.، ة والفرعية ابألمحرلعااوين الر يسلو  ا داد  ا-12
 يص .، ال ر  ل، ة طي لا  الك ب -4

 (.4/7٩/84/006رقم حف ها  ) -1
، وجز      يرققني، ا اي ، الراب ، وهي اجلزء  األول، (5عدد اجمللدات  ) -0

واتضذذح بعذذد ال رذري والبرذذث أ  أحذذدمها شذذرا ، 31٩و317وهاذام جذذز    خذذرا  بذرقم 
 للوةيط  ؤلف  خر واجلزء اآلخر جزء ين البرر ا يط للققو .

 (.٩02عدد اللوحات  ) -3
 (.05عدد األةطر  ) -4
 (.02-15عدد الكلقات يف السطر  ) -5
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 نو  ا ط  )نسخ يشرقي يع اد(. -6
 اةم الااةخ  يوةى بن عبد اللطيف ا  طي . -7
 يخ الاسخ     يعروف.اتر  -8

 لو  ا داد  أةود.9-
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 -امللحق-

 ةيرذج ين اليطفوف: 

 

 ال و ي األولى ين اليطفوف
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 ال و ي األولى ين الةص الي   
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 ال و ي األطر ل ين الةص الي   
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 ال و ي األطر ل ين اليطفوف
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 :الثانيالقسم 
   النص الـمحقق
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 (1)كتاب الصيام
 لكذذن وقذذد مذذ  صذذو   ذذ س،  ذذ  صذذو  ريضذذا  اً اب ذذداء وال مذذ  شذذيء يذذن الصذذيا 

 .(3)أو جزاء صيد، و كفارةأ، (0)بسب  ين العبد بارر
 من غري إضافة الشهر إليه؟ وهل يكره أن يقول رمضان

القذول الثالذث أنذه إ   (5)عليذه مجاعذة يذن أصذراباا   والري نذ ّ (4)أقوالعيه للعلقاء 
، ؛ أ يكذرسوققذت ريضذا ، انضذقت إليذه قرياذة تصذرعه إىل الشذهر كقولذا صذقت ريضذا 

؛ إد ال داللذذة لذذه عيذذه وأحذذ  ريضذذا ، ودخذذ) ريضذذا ، كقولذذا  جذذاء ريضذذا ،  رسُكذذ وإال
 .(6)على الشهر

                                                             

 ؛ ميساكه عن الك  .«صا م»والصو ، يصدرا  يعاامها لغة  يطلق اميسام، يقال للساكت   الصيا ( 1)
مّسى اميسام عن  06يرمي  َّيه ىه مه جه ين ىن من خن حنٱُّٱوياه قوله تعاىل 

 إدا أيسكت عن الس ، وياه قول الاابغة «   صايت ا ي)»ويقال   .ًياالك   صو 

ذذذذذذذذذُر صذذذذذذذذذا قةٍ  خيذذذذذذذذذ)ة صذذذذذذذذذيا ة وخيذذذذذذذذذ)ة   َ يذا
 

لِذذذذذُا اللُُّمَقذذذذذا  ذذذذذَرع تَذعا  حَتاذذذذَت الاَعَمذذذذذاِج َوأُخا
(، 303/ 3ويف الشر   إيسام خمصول يف زين خمصول ين شخ  خمصول. ان ر  يقايي  اللغة )  

 (.131(، وال عريفات الفقهية )ل  047/ 6(، واجملقو  شرا ا هرب )103وحترير ألفاظ ال ابيه )ل  
   لغة  الوعد إ  أو شر.( الارر0)

/ 3وشرعاً  ال زا  قربة    الزية أبص) الشر . ان ر  يعمم ا صطلرات واأللفاظ الفقهية )
 (1685/ 0(، وكشاف اصط حات الفاو  والعلو  )427

(، وهناية 371/ 3وحتفة ا  اج )(، 048/ 6اممجا  على دلا. ان ر  اجملقو  ) ( ونق) الاووي3)
 (.184الزين )ل  

 (.1/13٩ويقصد ذا اج هادات اميا  الشاععي ةواء كانت قدية أ  جديدة. ان ر  اجملقو  )( مج  قول 4)
عكانت أم اج هادات عقهية خرجوها ،   هم عقهاء الشاععية الرين بلغوا رتبة االج هاد( األصراب5)

و  )أصراب سقّ على أصول اميا  الشاععي، واة ابطوها ين قواعدس، وان سبوا له يف دلا، ويُ 
 (.646(، وةلم ا  اج )ل 1/13٩ان ر  اجملقو  ) الوجوس(.

 (.031/ 6(، وكفاية الابيه )048/ 6(، واجملقو  )3٩6/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )6)
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؛ عذذذذن  (0)وهذذذذو يذذذذره  ا ققذذذذني، والصذذذذواب أنذذذذه ال يكذذذذرس يطلقذذذذاً "  (1)قذذذذال الاذذذذووي
يذن  ذ  دكذر الشذهر   أحاديذث كثذ ة صذريرة عيهذا ريضذا وقذد وردت ، الكراهة أ تثبت

 .(4)"(3)« رت أبواب اجلاة؛ عُ إدا جاء ريضا »كقوله عليه الس    
الكذ   عيذه  (5)وجعذ) الغذزا ، ويع م ا قصذود يذن الك ذاب الكذ   يف صذو  ريضذا 

 وشروطه.، وأركانه، يف نفس الصوم :الول يف قسقني 
 .والناي: يف موجبات اإلفطار ومبيحاته

                                                             

الشاععي    هو أبو زكراي  يي الدين حيىي بن شرف بن ُيّري بن حسن احلزايي احلراين الاووييوو ( الاَ 1)
لني إةراهب ا غرا ه(، وتفقه على الكقا631ولد ةاة ) ويهربه وضابطه ويرتبه،  رر ا ره 
وله الداراين، وابن العطار، وا زي و  هم،  ، وتفقه به مجاعة ياهم القاضيو  هم وة ر األيلي

  داب محلة القر   وشرا صريح يف وال بيا  اجملقو  شرا ا هربو  تصانيف كث ة ياها  ا اهاج
(، وهداية القاري ٩11كث  )ل  . ان ر  طبقات ابن  ه(676و  ها كث . وتويف ةاة ) يسلم

 (.3٩5/ 8(، وطبقات السبكي )737/ 0)
 .إحكا  الشيء وصر ه  مج   قق، وا قق اةم عاع) ين "ال رقيق"  وأص) دلا  ( ا ققو 0)

 «.ا سألة بدليلهاإ  ال رقيق هو إثبات   »واصط حاً  قال اجلرجاين 
ا قق ين برل جهدًا يف الوصول إىل حتقيق ا سألة ين مجي   وقال صاح  "تبصرة ا  اج"  

الوجوس حس  اميكا ، ويعرف دلا ين خ ل ك يه ا ؤيد ابلبرث واالة دالل، وهرا ف لف 
 ةس  العلم الري يبرث عيه ". 

(، وتبصرة ا  اج 440/ 1ت واأللفاظ الفقهية )(، ويعمم ا صطلرا53ال عريفات )ل  ر  ان      
 (.358، 355)ل  

 أو شهر ريضا  ، ابب ه) يقال ريضا يف صريره ك اب الصيا  ( أخرجه البخاري3)
 (.0460ا 3/101) ، ابب عض) شهر ريضا صريره ك اب الصيا  ويسلم يف( 18٩8ا3/05)

 (.048/ 6( ان ر  اجملقو  شرا ا هرب )4)
، الطوةي ويلق  بزين الدين وةمة امة     دمحم بن دمحم بن دمحم بن أمحد أبو حايد الغزا ( الغزا 5)

أحد أ قة الشاععية يف ال صايف والرتتي  وال قري  وال عب  وال رقيق وال ررير، كانت والدته 
وله ين ال صانيف )البسيط(، و)الوةيط(، و)الوجيز(، و)ا  صة( و  ها  ه(،452بطو  ةاة)

ان ر  طبقات ابن  ه( بطو .525خرة ةاة)الكث ، تويف يو  االثاني راب  عشر مجادع اآل
  .(017، 4/016(، ووعيات األعيا  )533،534(، وطبقات ابن كث  )ل 1/064) الص ا
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والشذذذذذذرحب ال اخ صذذذذذذال لذذذذذذه  ن الذذذذذذركنيا رَ  َذذذذذذويع ذذذذذذم الكذذذذذذ   يف نَ "  (1)قذذذذذذال الراععذذذذذذي
 وشذرطه، ركر ركاذه،يذ، مث بني صفة الصو  يطلقاً يعكا  األحسن أ  ، ريضا  (0)(و صب)

، أي ويذذذذذذا فذذذذذذ  (4)والافذذذذذذ) (3)مث يذذذذذذ كلم عيقذذذذذذا فذذذذذذ  كذذذذذذ) واحذذذذذذد يذذذذذذن نذذذذذذوعي الفذذذذذذرض
   .(5)"ريضا 

  

                                                             

احلسني   هو أبو القاةم عبد الكرمي ابن أا الفض) دمحم بن عبد الكرمي بن الفض) بن ( الراععي1)
ه(، وقرأ على أبيه، وروع عاه، وعن عبد هللا بن أا الف وا، 555، القزوي ، ُولد ةاة )الراععي

وحايد بن  قود ا طي  الرازي، مس  ياه احلاع  عبد الع يم، وأجاز ألا الثااء  قود بن أا 
وشرا ، ع ح العزيز يف شرا الوجيز  ، ين يصافاته  هم، وعبد اأادي بن عبد الكرمي، و ةعيد الطاووةي
، 081/ 8ان ر  طبقات السبكي ) ه(.603تويف ةاة)و  ها الكث .  يروية،، وأربعو  حديثا يساد الشاععي

 (.77، 75/ 0(، وطبقات ابن قاضى شهبة )1٩8، 1٩7/ 16(، وة  أع   الاب ء )084
 (.04٩/ 6العزيز) ( يف ا خطوحب )بيو (، وا ثبت ين ع ح0)
   لغة  احلز يف الشئ، وقي)  هو ال قدير.( الفرض3)

واصط حاً  حكم لز  بدلي) قطعي، وحكقه أ  يس رق العقاب اتركه ب  عرر ويكفر جاحدس،  
/ 3ان ر  الصراا )  وحدوداً.   يا أوجبه هللا تعاىل، مسِّي برلا أل َّ له يعاأَ وقي)  الفرض

 (.360(، وا طل  على ألفاظ ا قا  )ل  6(، وأني  الفقهاء )ل 12٩7
  لغة  اةم للزايدة، وأرا مسيت الغايقة نفً ؛ ألنه زايدة على يا هو ا قصود ين شرعية ( الاف)4)

والواجبات  ر   اةم  ا ُشر  زايدًة على الفرا ضاجلهاد وهو إع ء كلقة هللا وقهر أعدا ه. ويف الش
(، ولسا  العرب 317وهو ا سقى اب ادوب وا س ر  وال طو . ان ر  خم ار الصراا )ل  

 (.045(، وال عريفات )ل  670/ 11)
 (.04٩/ 6( ان ر  ع ح العزيز )5)
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 القسم الول 
 يف نفس الصوم

 وةببه.، وشروطه، وأركانه، (1)يف ةااه ر َ والاَّ 
علذذم دخولذذه ويُ ، يذذن الشذذار  عذذدخول شذذهر ريضذذا  أيذذا ةذذب  الصذذو  الواجذذ  اب ذذداءً 

 .(0)برؤية اأ ل أو ابة كقال شعبا  ث ثني يويا 
 والا ر يف ث ثة أيور 

، مممن ر ه الصممومجممب علممى يشمماهدته  فمب (3)نبمم يو ، الول: يف ممما سممببه الر يممة
فمممتن شمممهد ، وإن   تتمممواتر، ر يتمممه  فكمممذل  /(4)فمممتن تمممواترت عنمممده، وأمممما ممممن   يمممره
ولمممزم الصممموم ممممن   يمممره سمممواء كانممم  السمممماء مصمممحية أو ،   ثبتممم (5)بر يتمممه عمممدالن

 .(6) مغيمة
  

                                                             

 لضم وال شديد  الطريقة ولو    يرضية.  اب( الُسّاة1)
 واصط حاً  يا يس رق الثواب بفعله وال يعاق  برتكه، وتسقى يس رباً ويادوابً وتطوعاً. 
 (.0٩8/ 0) واأللفاظ الفقهيةا صطلرات  ويعمم(، 0٩0/ 1(، وا صباا ا ا  )012/ 10ان ر  هتري  اللغة ) 

 (.138/ 1(، وع ح الوهاب )141/ 0ا  اج ) (، ويغ 04٩/ 6( ان ر  ع ح العزيز )0)
 ( هاا شط  على )يف(.(3
 ب(.016( هناية اللوحة )(4
   يف اللغة  االنصاف، وهو ضد اجلور.( العدل5)

صوابه، واج ا  األععال ا سيسة، كاألك) الكبا ر، وأ يصر على الصغا ر، و ل   اج ا ين   اصط حاً و  
 (.147)ل   وال عريفات(، 327)ل   الفقهاء (، ويعمم لغة1762/ 5ان ر  الصراا )يف الطريق والبول. 

 (.072/ 6(، واجملقو  )052/ 6(، وع ح العزيز )10/ 4( ان ر  هناية ا طل  )6)
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  (1)ويف ثبوهتا بشهادة عدل واحد طرهب
وال تثبذذت رؤيذة هذذ ل شذذوال وال  ذذ س ،   أهنذذا تثبذذت(0)أحذدها  عيذذه قذذوال   أصذرهقا

وقذال بعضذهم  أنذه قذول ، ويف ه ل شذوال اح قذال لبعضذهم، (3)بقول عدل قطعاً  
 .(5)قالوا  وال يصح، (4)جخمرّ  

 .(6)الثاين  القط  بثبوته بقول الواحد
وإال؛ ، بذذذه تالثالذذث  أنذذه إ  ثب ذذت األحاديذذث الدالذذة علذذذى قبذذول قذذول الواحذذد؛ ثب ذذ

وأيذا  ذ س يذن ، وقد ثب ت بقول الواحد ابلاسذبة إىل الصذو  خاصذة قالوا ،  عقوال 

                                                             

كأ  حيكي بعضهم يف   يف حكاية ا ره  مج  طريق أو طريقة   وهي اخ  ف األصراب ( طُُرهب1)
(، 125/ 1ان ر  يغ  ا  اج ) ا سألة قولني أو وجهني  ن تقد  ويقط  بعضهم أبحدمها.

 (.46لشاععية )ل ويعمم يصطلرات ا(، 112وخم صر الفوا د ا كية )ل 
أو الوجوس ألصراب اميا  الشاععي إ  كا  ا  ف قوايً،    هو الراجح ين الوجهني( األصح0)

ابع بار الا ر يف دلي) ك) ياهقا، وترجيح أحدمها على اآلخر، وهو يشعر بصرة يقابله؛ عيقابله 
( أرجح ياه ابع بار الدلي). ان ر  روضة ( الري يشاركه يف الصرة، إال أ  )األصح)الصريح
 (.1/52(، وحتفة ا  اج )1/6الطالبني )

 (.042/ 3) (، وةر ا ره 10/ 4(، وهناية ا طل  )413/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )3)
خم لفا  يف صورتني ي شاذ ني وأ ي هر بياهقا يا    هو أ  يرد نصا  عن صاح  ا ره ( ال خريج4)

يصلح عارقاً، عاألصراب فرجو  نصه يف ك) واحدة ين الصورتني يف الصورة األخرع؛ 
واحدة ين الصورتني قوال  ياصول وخمرج، ا اصول يف  الشرتاكهقا يف ا عىن عيرص) يف ك)

هرس هو ا خرج يف تلا وا اصول يف تلا هو ا خرج يف هرس عيقولو   عيهقا قوال  ابلاق) 
(، وا دخ) 10(، وال خريج عاد الفقهاء واألصوليني )ل 31/ 1وال خريج. ان ر  اجلق  والفرهب )
 (.63إىل دراةة ا راه  الفقهية )ل  

 (.480/ 3(، والبيا  )10/ 4ان ر  هناية ا طل  )( 5)
 (.345/ 0(، وروضة الطالبني )077/ 6( ان ر  اجملقو  )6)
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ووجذذوب ، (3)دةوانقضذذاء العِذذ، وحلذذول الذذدين، ني بذذها علَقذذ (0)الِع َذذاهبو (1)األحكذذا  كذذالط هب
 .(7)؛ عي وقف على ثبوته بشاهدين(6)زيةواجلِ ، (5)يةوالدّ ، (4)الزكاة

عقذذال رجذذ) اليرأتذذه إ  كانذذت هذذرس ، واحذذد شذذهادةبرؤي ذذه ب لكذذن لذذو قضذذى القاضذذي

، وقذال  ذ س  ال .(٩)  يقذ  الطذ هب(8)ابن ةذريجعقد قال ، ؛ عأنت طالقالليلة ين ريضا 

                                                             

ان ر  يعمم لغة الشر   ح) قيد الاكاا أو بعضه.     يف اللغة  إزالة القيد وال خلية، ويف( الط هب1)
 (.431/ 0، ويعمم ا صطلرات واأللفاظ الفقهية )(141(، وال عريفات )ل  0٩1الفقهاء )ل  

  لغًة  القوة يطلقاً، وشرعاً  إثبات القوة الشرعية الم ذا يص  ا عَ ق أهً  للشهادات ( الِعَ اهب0)
العلقاء ان ر  دة ور وعلى دع  تصرف األ يار عن نفسه. والوالايت قادرًا على ال صرف يف األ يار 

 (.1164/ 0(، وكشاف اصط حات الفاو  والعلو  )62(، وأني  الفقهاء )ل 016/ 0)
ار ووقف يلز  وشرعاً  ترب  أي  ان   اء يقال  عددت الشيء أي  أحصي ه.  لغًة  امحص( الِعدة3)

 (.5٩(، وأني  الفقهاء )ل 012/ 0(، والا م ا س عرب )7٩/ 1ان ر  العني ) ا رأة يدة يعلوية.
على أوصاف وشرعاً  اةم ألخر شيء خمصول ين يال خمصول    لغًة  الاقاء والزايدة.( الزكاة4)

(، وحترير 71/ 3(، واحلاوي الكب  )002/ 38ان ر  اتج العرو  ) خمصوصة لطا فة خمصوصة.
 (.121ألفاظ ال ابيه )ل  

 على احلر وشرعاً  اةم للقال الواج  دااية وأصلها َوداية عرص) عيها تبدي).   مج  دايت،( الّدية5)
(، وامقاا  يف ح) ألفاظ أا شما  010ان ر  يعمم لغة الفقهاء )ل    يف نف  أو عيقا دوهنا.

(0 /520.) 
 يعقد الك اا عليه الرية، وهي ِععلة ين اجلزاء كأهنا جزت عن ق له.    ا ال الري( اجِلزية6)

 (.71(، وال عريفات الفقهية )ل  353/ 37(، واتج العرو  )147/ 14ان ر  لسا  العرب ) 
 (.077/ 6(، واجملقو  )151/ 3( ان ر  ال هري  )7)
أبو العبا  بن ةريج البغدادي، كا  يقال له   ةريج القاضي  هو أمحد بن عقر بن ( ابن ةريج8)

الباز األشه ، تفقه أبا القاةم األمناطي، وأخر عاه الفقه خلق كث  ين األ قة، له يصافات ياها  
أبو القاةم )األقسا  وا صال( و)الودا    اصول الشرا  (، ولد ةاة بض  وأربعني ويا  ني، روع عاه 
 ه(.326الط اىن احلاع  وأبو الوليد حسا  بن دمحم الفقيه وأبو أمحد الغطريفى و  هم، وتويف ةاة )

 (.00، 01/ 3(، وطبقات السبكي )66/ 1(، ووعيات األعيا  )1٩3ان ر  طبقات ابن كث  )ل  
 (.055/ 6( ان ر  كفاية الابيه )٩)
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عذذذن  (0)الذذذدارييوحكذذذى ، (1)قبذذذ) احلكذذذم أو بعذذذدس وال عذذرهب بذذذني أ  يكذذذو  تعليذذذق الطذذذ هب

 .(3)واة بعدس، واحدٍ  بعضهم إثبات ه ل دي احلمة بعدلٍ 

، عشذذهد عذذدل برؤي ذذه، يذذا لذذو نذذرر صذذو  شذذعبا  (5)علذذى الذذوجهني (4)الذذروايينج وخذذرّ 

 .(6)؛ عفي شعبا  وجها إ  قلاا تثبت به ريضا   وقال

                                                             

 ( ان ر  ا صدر السابق.1)
البغدادي،    هو دمحم بن عبد الواحد بن دمحم بن عقر بن ييقو  اميا  أبو الفرج الداريي( الداريي0)

، تفقه على أا احلسني األردبيلي، وعلى الشيخ أا حايد يصاف ك اب االة ركار يف ا ره 
ه(، وتويف بديشق 358، ولد يف شوال ةاة )يي ، وكا  إيايا، ابرعا، له وجه يف ا ره امةفرا

(، والعقد 1/402ان ر  طبقات ابن كث  ) ه(.448ليلة اجلقعة يس ه) دي القعدة ةاة )
 (.180/ 4(، وطبقات السبكي )٩0)ل   ا ره 

 (.366/ 6(، ويغ  ا  اج )081/ 6ان ر  اجملقو  )( 3)
، ولد يف الط ي   عبد الواحد بن إمساعي) بن أمحد بن دمحم بن أمحد أبو ا اةن الروايين( الروايين4)

قه على أبيه وجدس وعلى  صر ا روزي ودمحم بن بيا  الكازروين، ه(. وتف415دي احلمة ةاة )
روع عاه زاهر الشرايى وابو الف وا الطا ي وابو رشيد إمساعي) بن  امن وخلق كث و ، كانت له 

 يضرب ا ث) ابمسه يف دلا حن حيكى أنه قال  لو احرتقت ك   الشاععي الشهرة ةف  ا ره 
، ويااصي  الشاععي، والكايف، أليلي ها ين حف ي، صاف الك   الكث ة ياها  ةر ا ره 

 ه(. 521ه( وقي) )025وحلية ا ؤين، و  ها، تويف ةاة )
(، وطبقات ابن قاضى شهبة 1٩4/ 7(، وطبقات السبكي )505ان ر  طبقات ابن كث ) ل   
(1 /087.) 

  يثىن وجه، واجلق  أوجه وهي اآلراء الم يس ابطها عقهاء الشاععية بااء على قواعدس  ها( الوج5)
 (.46(، ويعمم يصطلرات الشاععية )ل 124/ 0(، وطبقات السبكي )1/65ان ر  يقدية اجملقو  ) وأصوله.

 أحدمها  يقب). وجها    هاا ( قال الروايين6)
، وأل  والثاين  ال يقب) أل  وجوبه ف   به الواحد وال تشرتم عيه العاية إ ف صو  ريضا  

 (.311/ 3) رمحه هللا. ان ر  ةر ا ره  -أكد واألول اصح. دكرس والدي صو  ريضا 
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هذذ) يثبذذت ابلاسذذبة ، يذذات (0)عليذذه يذذا إدا شذذهد عذذدل إبةذذ   ديذذي (1)ج ا  ذذو وخذذرّ 

 ؟(3)إىل ا  اث و  س قطعاً 

، ثبذذت إال بعذذدلني؛ عذذ  يذذدخ) لشذذهادة الاسذذاء والعبيذذد عيذذهت إ  قلاذذا  ال :(4)التفريممع
 وقذف تال  (6)لكاهذا شذهادة حسذبة،    مبمل  القضذاءختو ، (5)وال بد ين لف  الشهادة

                                                             

، ولد   عبد الرمحن بن يأيو  بن علي بن إبراهيم الشيخ اميا  أبو ةعد بن أا ةعيد ا  و ( ا  و 1)
يوردي، وعن احلسني، وعن أا ةه) أمحد بن علي األب ه(، وأخر الفقه عن القاضي407ةاة )

وبُعد صي ه، وله ك اب ال  قة على إابنة شيخه الفوراين وص) عيها إىل  وراين، وبر  يف ا ره الفُ 
وروع عاه ، وك اب يف ا  ف، ويصاف يف أصول الدين، ويات، وله خم صر يف الفرا ض احلدود

/ 5ان ر  طبقات السبكي ) ه(.478مجاعة، تويف ليلة اجلقعة الثاين عشر ين شوال ةاة )
 (.1٩3/ 14(، وة  أع   الاب ء )463(، وطبقات ابن كث  )ل  126

 يدخ) يف أيا  ا سلقني. ؛ ألنهيف اللغة ين الرية  وهي األيا ، ومسي الريي ( الريي0)
 وشرعاً  هو ا عاهد ين الكفار الري أُعطي عهدا أيين به على ياله، وعرضه، ودياه. 

 (.122(، وال عريفات الفقهية )ل  026/ 30ان ر  اتج العرو  )  
يف إثبات ا  اث ياه لورث ه   "الشاهد الواحد إدا شهد إبة   ديي ال تقب) شهادته ( قال ا  و 3)

 (.165ل   ا سلقني، وقط  ي اث ورث ه الكفار". ان ر  ت قة امابنة )ك اب الصيا 
   هو أ  يثبت   علق أير حكم بعد إثباته   علق له  خر على وجه يشعر ابل فري  وال عقي .( ال فري 4)

 (.44/ 1ان ر  حترير الف اوع )
 (.6/077(، واجملقو  )053/ 6( ان ر  ع ح العزيز )5)
  هي يا ُقصد ذا وجه هللا ع قب) قب) االة شهاد ولو ب  دعوع، أب  يشهد )يف ( شهادة احلسبة6)

حق يؤكد كط هب وِع ق ونس  هلل( كص ة وزكاة وصو  أب  يشهد برتكها أو يف يا له عيه  حق
(، 650ان ر  ع ح ا عني )ل   وعفو عن قود وبقاء عدة وانقضا ها وخل  يف الفراهب ال يف ا ال.

 (.387(، وهناية الزين )ل  386/ 5وحاشية اجلق) )
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أو  عهذذ) دلذذا علذذى ةذذبي) الشذذذهادة، ثبذذت بقذذول واحذذدتوإ  قلاذذا  ، الذذدعوع (1)يهذذا(عل)
 ؟(0) الرواية

 وقي)  وجها  ، عيه قوال 
 .(3)أصرهقا  أنه على ةبي) الشهادة

قبذذ) قذذول ؛ عذذ  يُ (6()5)إةذذراهبهذذو قذذول مجيذذ  أصذذراباا  ذذ  أا "  (4)وقذذال القاضذذي
 .(٩)"ويشرتحب لف  الشهادة، (8)"األ "يف  (7)هوهو نصّ ، ا رأة والعبد

                                                             

 ( يف ا خطوحب )على(، وا ثبت هو يا يق ضيه السياهب.1)
 .(6/077(، واجملقو  )053/ 6( ان ر  ع ح العزيز )0)
 (.6/077(، واجملقو  )054/ 6( ان ر  ع ح العزيز )3)
ا رورودي صاح  ال عليقة ا شهورة، تفقه    هو احلسني بن دمحم بن أمحد أبو علي القاضي( القاضي4)

وصاح  ال  قة  ا روزي، وخترج عليه ين األ قة عدد كث  ياهم إيا  احلريني على القفال
ان ر  اتريخ امة   . والبغوي و  هم، تويف يف ا ر  ةاة اثا ني وة ني وأربعقا ة وال هري  ا  و 

 (.356/ 4(، وطبقات السبكي )163/ 12)
روزي5)

َ
الشاععي الفقيه، كا  إيا  عصرس، تفقه اببن  ( هو أبو إةراهب إبراهيم بن أمحد بن إةراهب ا 

" وهو ةريج وبر  وان هت إليه الرايةة ابلعراهب بعدس وصاَّف ك بًا كث ة، ياها  "شرا خم صر ا زين
شرا يبسوحب . أقا  ببغداد دهرًا طويً  يدّر  ويفم وأ   ين أصرابه خلق كث ، مث ارحت) إىل 

 (، والعقد ا ره 07/ 1ه(. ان ر  وعيات األعيا  )342يصر يف أواخر عقرس وتويف ذا ةاة )
 (.01 /1(، وةلم الوصول )40)ل  

 (.6/077( ان ر  اجملقو  )6)
  هو يا ن  عليه الشاععي يف أحد ك به. مسي برلا؛ ألنه يرعو  إىل اميا ، أو أنه يرعو  ( الّا 7)

رمحه هللا  -القدر ل اصي  اميا  عليه، ويكو  يقابله وجه ضعيف أو قول خمرّج. عندا قال ا ؤلف 
ان ر   نّ  على هرا. -(، أو ا سألة ياصوصة عقعااس أ  الشاععي رمحه هللا )وا اصول عليه -

 (.32/ 1(، ويقدية اجلق  والفرهب )052(، ويصطلرات ا راه  الفقهية )ل  1/126يغ  ا  اج )
أ  ياصول يره  الشاععي خ ف يا عليه أا  ( أ أقف عليه يف األ ، لكن ن  ا اوردي8)

 (.055/ 6(، وع ح العزيز )413/ 3اةراهب. ان ر  احلاوي الكب  )
 (.6/077(، واجملقو  )055/ 6( ان ر  ع ح العزيز )٩)
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 .(1)والثاين  ألا إةراهب أنه رواية كاألخبار الابوية
 (0)وعلذذذى األقذذذوال كلهذذذا تشذذذرتحب العدالذذذة ال ذذذاهرة؛ عذذذ  يقبذذذ) قذذذول الكذذذاعر والفاةذذذذق

 
ُ
 .(4()3))فَّ غَ وا 

وإال عوجهذذا  مذذراي  يف روايذذة ، عذذن  شذذرطاا العذذدد؛ اشذذرتطااها، وأيذذا العدالذذة الباطاذذة
 /(٩)والقاضذي (8)وقط  به مجاعة، (7)يشرتحب عيهقا ال واألصح أنه، (6)لرديثل (5)س ورا 

وال عذذذرهب يف ، أيذذذا علذذذى القذذذولني ال نك فذذذي ابلعدالذذذة ال ذذذاهرة  قذذذالوا، وا  ذذذو  (12)والبغذذذوي
 .(11)بني أ  تكو  السقاء يصرية أو يغيقةدلا كله 

                                                             

 ( ان ر  ا صدرين السابقني.1)
الرُّطََبة   ج الشيء ين الشيء، يُقال  عسقت  اةم عاع) ين الِفسق والُفسوهب، وأصله  خرو ( الفاِةق0)

وشرعاً  ين عع) كب ة، أو أكثر ين عع) الصغا ر. ان ر  مش  العلو  أي خرجت ين قشرها. 
 (.086(، والقايو  الفقهي )ل  6٩(، وا طل  على ألفاظ ا قا  )ل  5187/ 8)

َغفَّ)ُ 3)
ُ
 وقي)  ين ال حيسن ال صرف لسراج ه وبساطة تفك س.   ين ال عطاة له.( ا 
 (.444(، ويعمم لغة الفقهاء )ل  4٩8/ 11(، ولسا  العرب )41٩/ 4ان ر  العني ) 

 (.346/ 0(، وروضة الطالبني )481/ 3( ان ر  البيا  )4)
 (.371/ 1(، وتدري  الراوي )٩7الباعث احلثيث )ل    هو عدل ال اهر خفي الباطن. ان ر  س ورا ( 5)
 (.057/ 6(، وع ح العزيز )16/ 4( ان ر  هناية ا طل  )6)
 (.143/ 0(، ويغ  ا  اج )6/077( ان ر  اجملقو  )7)
 .(6/077(، واجملقو  )180ان ر  ت قة االابنة )ل  ياهم الفوراين وا  و  وأا ا كار  والاووي. ان ر ( 8)

 أ(.017هناية اللوحة ) ((٩
ويعرف اببن الفراء الفقيه الشاععي    هو احلسني بن يسعود بن دمحم أبو دمحم البغوي( البغوي12)

صاح  يعاأ ال ازي) وشرا الساة، وال هري ، واجلق  بني الصريرني، وا صابيح، تفقه على 
، و  هم، العطاريحسني صاح  ال عليقة، وروع عاه أبو الف وا الطا ي، وأبو ياصور  القاضي

(، وطبقات الشاععية 77/ 7ان ر  طبقات الشاععية الك ع للسبكي ) ه(.516تويف مبرو الرود يف شوال ةاة )
 (.548(، وطبقات الشاععيني البن كث  )ل  30٩/ 14(، وة  أع   الاب ء )081/ 1البن قاضى شهبة )

 (.055/ 6(، وكفاية الابيه )6/077واجملقو  )(، 14٩/ 3(، وال هري  )180( ان ر  ت قة االابنة )ل 11)
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، كزوج ذذذه،  وأ يذذذركر دلذذذا عاذذذد القاضذذذي، ولذذذو أخذذذ س يذذذن يثذذذق بذذذه أنذذذه رأع اأذذذ ل
نذه علذى إ  (0)وابذن الصذباغ (1)عقذد قذال اميذا ، و ذ هم، وعبذدس، وصذديقه، واباه، وجاري ه
 .(3)وإال؛ ع ، نه رواية؛ لزيه الصو  برلاإ  قلااعن  ، الوجهني

وأ ، والغذذذزا  بوجذذذوب الصذذذو  عليذذذه، والبغذذذوي، (4)ابذذذن عبذذذدا   وقطذذذ  مجاعذذذة يذذذاهم
 .(5)جوس على الوجهنيفرّ 

؛ صذذح يذذن ريضذذا مث ثبذذت أنذذه ، علذذى  دلذذا لذذو صذذا  يع قذذداً "و   قذذال ابذذن الصذذباغ
 .(1) "واحداً  صويه قوالً 

                                                             

عبد ا لا بن عبد هللا بن يوةف بن عبد هللا بن يوةف بن دمحم بن حيويه  به  إيا  احلريني ( ا ع 1)
الع ية ضياءالدين أبو ا عا  ابن الشيخ أا دمحم اجلوي ، ر ي  الشاععية بايسابور، ويصاف هناية 

ه(، وتفقه على والدس، عأتى على مجي  41٩، يولدس يف  ر  ةاة )ا طل  يف دراية ا ره 
يصافاته، وأحكم علم األصول على أا القاةم امةفرايي  امةكاف أحد ت يرة أا إةراهب 

ه( بايسابور. ان ر طبقات 478امةفرايي ، تويف يف ا اي  والعشرين ين ربي  اآلخر ةاة )
ويا بعدها(، والعقد 3/167(، ووعيات األعيا  )16/44بغداد ) (، واتريخ466الشاععيني )ل  

 (.120، 121)ل  ا ره 
الفقيه أبو نصر    هو عبد السيد بن دمحم بن عبد الواحد بن أمحد بن جعفر ابن الصباغ( ابن الصباغ0)

، وكا  أدرع اب ره  ين أا إةراهب الش ازي البغدادي الشاععي، أخر عن أا الطي  الط ي
رمحهقا هللا، وروع عاه اباه أبو القاةم علي، وإمساعي) بن السقرقادي وأبو نصر الغازي، وإمساعي) 

 ك اب " الشاي) " يف الفقه، كانت والدته ةاة بن دمحم بن الفض)، و  هم، وين يصافاته 
ه( ببغداد، رمحه هللا تعاىل. ان ر  اتريخ 477ه( ببغداد، وتويف يف مجادع األوىل ةاة )422)

(، ووعيات 103/ 5(، وطبقات السبكي )464(، وطبقات ابن كث  )ل  104/ 30امة   )
 (.017/ 3األعيا  )

 (.480/ 3حتقيق  عيص) بن ةعد العصيقي(، والبيا  ) 8٩7، والشاي) )ل  (14، 13/ 4هناية ا طل  )( ان ر  3)
الشيخ أبو الفض) شيخ مهرا  ويف يها وعا ها، له ك اب  بن دمحم بن عبدا  ( هو عبد هللا بن عبدا 4)

ه(، رمحه هللا.  ان ر  433ةط. يات يف صفر ةاة )" شرا ط االحكا "، قلي) الوجود جملد ي و 
 (.3٩1(، وطبقات الشاععيني )ل  526/ 1(، وطبقات الفقهاء الشاععية )65/ 5طبقات السبكي )

 (.6/077(، واجملقو  )156/ 3(، وال هري  )030/ 1( ان ر  إحياء علو  الدين )5)
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 ه ل شوال؛ عث ثة أوجه  عصقاا ث ثني وأ نرَ ، وحيث أثب ااس بقول واحد
 .(0) نفطرأصرها  أ ّ 
 .(3)والثاين  ال

 .(4)وإال؛ ع ، والثالث  إ  كانت السقاء يغيقة؛ أعطر 
عذذذن  كانذذذت ، وقلاذذذا ال يثبذذذت إال ذقذذذا، ولذذذو وقذذذ  دلذذذا وقذذذد ثبذذذت بشذذذهادة عذذذدلني

 .(5) د يّ وع، السقاء يغيقة؛ أعطر  قطعاً 

 وإ  كانت السقاء يصرية عطريقا  

 .(8)ال نفطر (7)  عيه وجها   أحدمها  وبه قال ابن احلداد(6)أشهرمها

                                                                                                                                                                     

 ( أ أقف عليه.1)
 (.15/ 4اية ا طل  )(، وهن413/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )0)
 (.150/ 3(، وحلية العلقاء )65( ان ر  ال ابيه )ل  3)
 (.346/ 0(، وروضة الطالبني )6/07٩( ان ر  اجملقو  )4)
 ( ان ر  ا صدرين السابقني.5)
  هو الرأي الراجح ين القولني أو األقوال ل يا  الشاععي، ودلا إدا كا  امخ  ف بني ( األشهر6)

اميا  الشاععي حيائر هو ا شهور، ويقابله الغري  الري  القولني ضعيفاً، عالراجح ين أقوال
(، ويعمم 12٩(، وخم صر الفوا د ا كية )ل 1/125ضعف دليله. ان ر  يغ  ا  اج)

 (.7٩يصطلرات الشاععية )ل 
الكااين ا صري، شيخ الداير ا صرية يف  ( هو دمحم بن أمحد بن دمحم بن جعفر أبو بكر بن احلداد7)

ه(، وأخر الفقه عن أا ةعيد دمحم 064اة )ة يف ريضا  يره  الشاععي، ولد يو  يوت ا زين
"، وك اب  ، وله ك اب " أدب القاضيبن عقي) الفرايا، وعن بشر بن نصر، له وجه يف ا ره 

ولَّدات ". تويف " الباهر يف الفقه " يف حنو يا ه جزء، وك اب " جاي  الفقه "، وك اب " ا سا ) ا 
 (825/ 7(، واتريخ امة   )058ه(. ان ر  طبقات ابن كث  )ل  344ةاة)

 (.346/ 0(، وروضة الطالبني )060/ 6(، وع ح العزيز )127( ان ر  ا سا ) ا ولدات )ل  8)
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  بعضهم عليه أنه لذو وعرّ ، فوا األولوضعّ ،  نفطرأ ّ    -وهو ا اصول- وأصرهقا
اأذذ ل والسذذقاء يصذذرية؛ قضذذياا  وأ نذذرَ  شذذوال بعذذدلني عقضذذت ث ثذذو  يويذذاً ثبذذت هذذ ل 

 ؛لكذذن ال كفذذارة علذذى يذذن جذذاي  عيذذه، صذذو  أول يذذو  أعطذذر س؛ ألنذذه اب  أنذذه يذذن ريضذذا 
 .(1)لسقوطها ابلشبهة

 .(0)والطريق الثاين  القط  ابلثاين
نذه إعذن  قلاذا  ، ابلشذهادة علذى الشذهادة وي فر  على هذرا األصذ) أيضذا ثبذوت الرؤيذة

 نه شهادة؛ عطريقا  إوإ  قلاا ، ذا تَ بَ رواية؛ ثذَ 
أحذذدمها  عيذذه قذذوال  يبايذذا  علذذى القذذولني يف أ  حذذق هللا تعذذاىل هذذ) يثبذذت ابلشذذهادة 

 .(3)وإال؛ ع ، إ  قلاا  يثبت؛ ثبت، على الشهادة
، وخشذذذذبه، وإتذذذذ ف حصذذذذ  ا سذذذذمد، القطذذذذ  أبهنذذذذا تثبذذذذت ذذذذذا كالزكذذذذاة  وأصذذذذرهقا

 .(5()4)ءا باية على الدر  وا  ف يف حقوهب هللا تعاىل إمنا هو يف احلدود
عذذن  شذذذرطاا العذذدد يف األصذذذ)؛ ، وعلذذى هذذذرا عذذدد الفذذذرو  يبذذ  علذذذى عذذدد األصذذذول

ويف االك فذذذذاء بشذذذذهادة عذذذذرعني علذذذذى ، (6)عرعذذذذا  لكذذذذ) أصذذذذ)ٍ شذذذذرطااس يف الفذذذذر ؛ عيكذذذذو  
 عيه القوال  ا شهورا  ، شهاديت األصلني

                                                             

 (.6/07٩(، واجملقو  )0/123( ان ر  األ  )1)
 (.346/ 0(، وروضة الطالبني )6/07٩( ان ر  اجملقو  )0)
 (.6/078(، واجملقو  )14/ 4( ان ر  هناية ا طل  )3)
  الدع . درأس يدرؤس درءا ودرأة  دععه. وتدارأ القو   تداععوا يف ا صوية وحنوها واخ لفوا. ( الدَّراءُ 4)

(، 71/ 1ودارأت، ابأقز  داععت. وك) ين دعع ه عاا عقد درأته. ان ر  لسا  العرب )
 (.1٩4/ 1وا صباا ا ا  )

 (.347/ 0(، وروضة الطالبني )064/ 6(، وع ح العزيز )150/ 3( ان ر  ال هري  )5)
 (.053/ 6(، وكفاية الابيه )347/ 0(، وروضة الطالبني )064/ 6( ان ر  ع ح العزيز )6)
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عذن  ، وإ  اك فياذا بواحذد، (1)وال يدخ) لشهادة الاسذاء والعبيذد عيذه، أصرهقا  نعم
 ؛ عوجها  قلاا  ةبيله الرواية

 .(3)الدارييواميا  وقط  به  (0)عليوصرره الشيخ أبو ، أحدمها  يكفي واحد
 .(5)يشرتحب اثاا  وصرره البغوي /(4)واثنيهقا 

 وعلى هرا عفي اشرتاحب دكوري هقا وحري هقا وجها  
، علذى أنذه ال يقبذ) قذول الفذر  (7)وحكى الشيخ أبو علي اممجذا ، (6)أصرهقا  نعم

 .(8)أنه رأع اأ ل، عن ع  ، حدث  ع  
وال ، يق ضذذذي قبولذذذه إدا اك فياذذذا بواحذذذد يف األصذذذ) والفذذذر  (٩)والقيذذذا "قذذذال اميذذذا   

 .(12)"واح قال ظاهر، نزا سلم دعواس اممجا  ين ت
  

                                                             

 (.6/078(، واجملقو  )064/ 6( ان ر  ع ح العزيز )1)
، وابلشيخ أا حايد ا روزي، عاأ تلا الب د يف زيانه، تفقه أبا بكر القفال هو احلسني بن شعي  أبو علي الِساامي( 0)

، نسب ه إىل ِةااج )ين قرع يرو( ببغداد، وهو أول ين مج  بني طريقة العراقيني وا راةانيني، وله وجه يف ا ره  امةفرايي 
يط. ان ر  طبقات يف الوة له )شرا الفرو  البن احلداد( و )شرا ال لخي  البن القال( وك اب )اجملقو ( نق) عاه الغزا 

 (.03٩/ 0(، واألع   للزركلي )4/344(، وطبقات السبكي)38٩ابن كث  )ل  
 (.065/ 6(، وع ح العزيز )14/ 4( ان ر  هناية ا طل  )3)

 ب(.017( هناية اللوحة )(4
 (.347/ 0(، وروضة الطالبني )6/078(، واجملقو  )150/ 3( ان ر  ال هري  )5)
 (.347/ 0(، وروضة الطالبني )065/ 6)( ان ر  ع ح العزيز 6)
بعد وعاته يف عصر ين  -ملسو هيلع هللا ىلص  -واصط حاً  اتفاهب مجي  اجمل هدين ين أية دمحم    لغة  العز ، واالتفاهب.( اِممجا 7)

(، وروضة الااظر 44الفقهاء )ل   (، ويعمم لغة487العصور على حكم شرعي. ان ر  ا طل  على ألفاظ ا قا  )ل  
(1 /376.) 

 (.054/ 6(، وكفاية الابيه )6/078( ان ر  اجملقو  )8)
ان ر  يعمم ا صطلرات  واصط حاً  تسوية عر  أبص) يف حكم لعلَّة جايعة بياهقا.   لغة  ال قدير وا ساواة.القيا ( ٩)

 (.071(، وحترير ا اقول )ل  6/ 4وشرا الكوك  ا ا  )(، 105/ 3واأللفاظ الفقهية )
 (.14/ 4( ان ر  هناية ا طل  )12)
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 يشرتحب اثاا ؟عه) يكفي شهادة واحد على شهادة واحد أ  ، وإ  قلاا ةبيله الشهادة
وقطعذذذوا أب  شذذهادة الفذذذر  ال ، (1)وقطذذ  بذذذه البغذذوي، عيذذه وجهذذذا   أصذذرهقا  الثذذذاين

 .(0)تقب) ي  حضور شاهد األص)
نذذذذذه روايذذذذذة كروايذذذذذة إ خذذذذذ ف عيذذذذذه علذذذذذى قولاذذذذذا (3)[جيختذذذذذر ]وال يبعذذذذذد "  قذذذذذال الاذذذذذووي

 .(4)"احلديث
ففممي ، آبخممر رَ ي ا ممالل مبوضممع و  يُممم  فممتذا ر ، النمماي: عممموم حكممم ا مماللالمممر 

 فيه طر : رَ ثبوت حكم الر ية يف املوضع الذي   يمُ 
ووج  الصذو  علذى ،   أنه إ  تقارب ا وضعا ؛ ثبت حكقها عيهأشهرها وأصحها

وصذذذرره مجاعذذذة يذذذاهم ، أحذذذدمها  أ  احلكذذذم كذذذرلا وإ  تباعذذذدا؛ عوجهذذذا  ، (5)يذذذن عيذذذه
 .(7) ِسااميواحلسني والداريي وال (6)الط ي القاضي

 .(٩)ال يثبت عيه  وقط  به مجاعة، وصرره األكثرو  (8)وأظهرمها
                                                             

 (.347/ 0(، وروضة الطالبني )6/078(، واجملقو  )150/ 3( ان ر  ال هري  )1)
 (.6/078(، واجملقو  )480/ 3(، والبيا  )150/ 3( ان ر  ال هري  )0)

 (.078/ 6اب، وال صوي  ين اجملقو  )( يف ا خطوحب )خترج( وا ثبت هو الصو (3
 (.6/078( ان ر  اجملقو  )4)
 (.6/073(، واجملقو  )071/ 6( ان ر  ع ح العزيز )5)
ه(، 348، ولد آبي) ةاة )  هو طاهر بن عبد هللا بن طاهر بن عقر، أبو الطي  الط ي( الط ي6)

ومس  ين أا أمحد الغطريفي، وين أا احلسن ا اةرجسي، وعليه در  الفقه، وين الدارقط ، 
وصاف يف ا  ف وا ره  واألصول واجلدل ك با كث ة، روع  وا عاىف، و  هم.شرا خم صر ا زين

تويف يف ربي  األول، ةاة  ش ازي وهو أخ  ت يرته به،عاه ا طي  البغدادي وأبو إةراهب ال
 (.510/ 0(، ووعيات األعيا  )3٩/ 16(، وا ا  م )10/ 5ان ر  طبقات السبكي ) ه(.452)

 (.6/073(، واجملقو  )3/47٩( ان ر  البيا  )7)
، ودلا إدا كا  امخ  ف بني ل يا  الشاععي  هو الرأي الراجح ين القولني أو األقوال ين ( األظهر8)

اميا  الشاععي حيائر هو  القولني قوايً، ابلا ر إىل قوة دلي) ك) ياهقا، وترجح أحدمها على اآلخر، عالراجح ين أقوال
 (.7٩(، ويعمم يصطلرات الشاععية )ل 12٩كية )ل (، وخم صر الفوا د ا 1/125ان ر  يغ  ا  اج ). األظهر

 (.348/ 0(، وروضة الطالبني )6/073( ان ر  اجملقو  )٩)
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 ال باعد أوجه و وعيقا يضبط به ال قارب 

، والبغذذذذوي، (0)اينورَ الُفذذذذ  يذذذذاهم، (1)أحذذذذدها  وهذذذذو يذذذذا أوردس مجاعذذذذة يذذذذن ا راةذذذذانيني

؛ عهقذذذا عذذذن  كذذا  بذذني ا وضذذذعني يسذذاعة القصذذر، (3)أنذذذه يسذذاعة القصذذر، والغذذزا ، واميذذا 

 .(5)(4)عليهوالغزا  االتفاهب ، وادعى اميا ، أو دوهنقا؛ عق قاراب ، ي باعدا 

                                                             

  هم الطا فة الك ع بعد العراقيني يف االه قا  بفقه الشاععي ونق) أقواله، ويقال أم ( ا راةانيو 1)
ويع م أتباعهم ين يرو ويا واالها، ومها عبارات  مبعىن واحد، ويدار أيضاً  ا راوزة؛ أل  شيخهم 

ه(، ومت از هرس الطريقة 417الصغ ، وهو عبدهللا بن أمحد ا روزي )ت   هرس الطريقة على القفال
وبكر بن عبدهللا ، وين أشهرهم أبعن طريقة العراقيني أبهنا  أحسن تصرعًا وةثًا وتفريعًا  الباً 

ان ر  يقدية هناية ا طل   والقاضي حسني. ،والُفوراين ،وأبو دمحم اجلوي  ،ا روزي القفال الصغ 
 (.180/0(، وطبقات ابن قاضي شهبة )6٩/1(، ويقدية اجملقو  )134/1)

ا روزي الفقيه الشاععي؛ كا  يقد   ( هو أبو القاةم عبد الرمحن بن دمحم بن أمحد بن ُعورَا  الُفورَاين0)
وأا بكر  الشاشي الفقهاء الشاععية مبرو، وهو أصو  عروعي، أخر الفقه عن أا بكر القفال
ُعوِدّي، وصّاف يف األصول وا ره  وا  ف واجلدل وا ل) والار)،  َسا

  وصّاف يف ا ره ا 
، صاح  )ال  قة( ك اب امابنة والُعقد و  مها ين ال صانيف، وهو شيخ الفقيه أا ةعد ا  و 

ه(. ان ر  ة  أع   الاب ء 461عال  قة كالشرا ل ابنة، تويّف ةاة ) -ت قة ك اب )امابنة(  -
 (.130/ 3(، ووعيات األعيا  )12٩/ 5(، وطبقات السبكي )064/ 18)

عاد الشاععية   ة ة عشر عرةخاً، وهي مثانية وأربعو  ييً  ابأامشي، وهي أربعة برد  ( يساعة القصر3)
(، وكفاية األخيار 105/ 1(كم. ان ر  اجملقو  )88.724وهي يس ة يويني يع دلني. أي  )

 (.71(، واميضاحات العصرية للققايي  وا كايي) واألوزا  )ل 137)ل  
 (.6/073واجملقو  ) (،3/147(، وال هري  )516/ 0، والوةيط )(17/ 4( ان ر  هناية ا طل  )4)

( هاا يف اأايش إط يغاير )قال شيخاا صرح الشيخ ) يي الدين( يف شرا يسلم أ  ا ع   (5
 (.1287ا  1٩7/ 7  ابب أ  لك) بلد رؤي هم  )على يسلم ك اب الصيا  شرا الاووي ان ر (. يساعة القصر
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، و خرو  أنه ف لف ابخ  ف ا طال  (0)والصيدالين (1)واثنيهقا  وبه قال العراقيو 

وإ  أ ف لفذذذذذا؛ ، (4)والعذذذذراهب وخراةذذذذا  (3)عذذذذن  اخ لفذذذذا يف ا طذذذذال ؛ عق باعذذذذدا  كاحلمذذذذاز

                                                             

  هم الطا فة الك ع يف االه قا  بفقه اميا  الشاععي ونق) أقواله ويُقال أم أيضاً ( العراقيو 1)
هم ومجاه هم ي  ويدار طريقة العراقيني وك ب، البغداديو ؛ أل  يع قهم ةكن بغداد ويا حوأا

ه( وتعليق ه؛ وهو شيخ 426مجاعات ين ا راةانيني  على الشيخ أا حايد االةفرايي  )ت
الشاععي ببغداد، واش هرت  طريقة العراقيني، وعاه ان شر عقههم، ان هت اليه رايةة ا ره 

طريقة العراقيني أبهنا أتقن يف نق) نصول ومت از ، طريق هم يف تدوين الفرو  بطريقة العراقيني
، وين ، وأثبت ين نق) ا راةانيني  الباً الشاععي، وقواعد يرهبه، ووجوس ي قديي األصراب

 ،والقاضي أبو علي البادنيمي ،والقاضي أبو الطي  الط ي ،أشهرهم أبو احلسن ا اوردي
(، ويعمم 0/4٩6(، وهتري  األمساء )1/6٩ر  اجملقو  )ان وةليم الرازي.  ،وا ايلي

 (. 4٩يصطلرات الشاععية )ل  
؛ نسبة إىل بي  العطر، وابلداودي ( هو دمحم بن داود بن دمحم أبو بكر ا روزي ا عروف ابلصيدالين0)

 انيني، وين ع قاء ت يرة القفالأيضاً؛ نسبة إىل أبيه داود، ين أ قة أصراب الوجوس ا راة
ان ر   هذ. 407، وشرا عرو  ابن احلداد، تويف حنو ةاة ا روزي. ين تصانيفه  شرا خم صر ا زين

 (.014/ 1ابن قاضى شهبة )وطبقات (، 023)ل   (، والعقد ا ره 148/ 4طبقات السبكي )
وخي   ا اورة، وجدة، والطا ف، ا دياةو  عيها يكة ا كرية،  يا ُحمز بني  د وهتاية. ( احِلماز3)

. وَعَدما ودار بلّي ودار أشم  ودار يزياة ودار جهياة ونفر ين هواز  وُج) ةليم وُج) ه ل
 (.136(، وأطل  احلديث الابوي )ل  01٩/ 0ان ر  يعمم البلدا  )

  أقصى مشال شرهب إيرا  حالياً، )يركزها يدياة يشهد(، أهم يدهنا نيسابور وهراة ( خراةا 4)
ويرو)وهي حاضرهتا القدية( وبلخ وطالقا  ونسا، وأبيورد، وةرخ ، وطو .. ويا ي خل) ين 

واليو  قسم ياها يف مشال شرهب إيرا ، وقسم يف أعغانس ا  الشقالية ا د  الم دو  هنر جيرو ، 
ان ر  يعمم البلدا   الغربية، وتركقانس ا ، وعيها )يرو( ا دياة الشه ة يف ع وا يا وراء الاهر.

 (.162(، وأطل  احلديث الابوي )ل  014(، والروض ا عطار )ل  352/ 4)
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وهذذذذذذو ، أ يقولذذذذذذوا إهنذذذذذذم"  وقذذذذذذال، واميذذذذذذا  حكذذذذذذى هذذذذذذرا، (1)عق قذذذذذذاراب  كبغذذذذذذداد والكوعذذذذذذة

 .(0)"األصح

عكقا لو شا يف رؤية اأذ ل؛ ، (3)ولو شا ه) بياهقا يا يق ضي اخ  ف ا طال 
 .(4)اأ ل؛ ع  م  الصو 

عذذذذذذن  أ تكذذذذذذن ياقطعذذذذذذة بياهقذذذذذذا؛ عهقذذذذذذا ، (5)والثالذذذذذذث  أ  ا ع ذذذذذذ  انقطذذذذذذا  القواعذذذذذذ)
 .(6)ي قاراب 

أو يذذن ، عذذن  كذذا  البلذذدا  يذذن إقليقذذني؛ عق باعذذدا ، (7)الرابذذ   أ  االع بذذار ابمقلذذيم
 .(8)إقليم واحد؛ عق قاراب 
   أ  عيه ث ثة أوجه والطريق الناي

                                                             

كم جاوب بغداد، 172عد   البلدة ا عروعة وةط العراهب، وهي تق  يف  اع ة الامف، وتب( الكوعة1)
وكوعاً  ، واخ لف يف ةب  تسقي ها عقي)  الة دارهتا. تقول العرب  رأيت كوعا ً  يّصرها عقر

بعضه بعضاً. ان ر  وقي)  مسيت كوعة؛ الج قا  الاا ، ين قول العرب تََكوَّف الري) إدا رك  للريلة ا س ديرة. 
 (.301(، وأطل  احلديث الابوي )ل 521(، والروض ا عطار )ل  105/ 4هتري  األمساء واللغات )

 (.6/073(، واجملقو  )076، 6/075) العزيزوع ح (، 17/ 4. ان ر  هناية ا طل  )( وصرره الاووي0)
ونصفها" أ ه.  (  "اخ  ف ا طال  قدر يساعة القصر082/ 3يف الامم الوهاج ) ( قال الدي ي3)

عاد الشاععية ة ة عشر عرةخاً، عاخ  ف ا طال  أربعة وعشرو  عرةخاً، يا يعادل    إدا كانت يساعة القصرقلتُ 
 (.64وان ر  اميضاحات العصرية للققايي  وا كايي) واألوزا  )ل تقريباً.  (كم133.56)

 (.411/ 1(، وأةىن ا طال  )34٩/ 0( ان ر  روضة الطالبني )4)
  وهي الرعقة الكث ة الراجعة ين السفر أو ا ب د ة به ويكو  يعها دواذا وأي ع ها وزادها. ( مج  قاعلة5)

 (.750/ 0(، وا عمم الوةيط )064/ 32(، واتج العرو  )134/ ٩اللغة ) ان ر  هتري 
 (.048/ 6( ان ر  كفاية الابيه )6)
ألنه  ؛جمقوعة ين ا د  تسقى ابةم واحد، عقصر إقليم والشا  إقليم واليقن إقليم.. قي)  يأخود ين ق ية ال فر  قليم( ام7)

 (.366(، ويعمم لغة الفقهاء )ل  515/ 0ان ر  ا صباا ا ا  )قطعة ين األرض. 
 (.082/ 3(، والامم الوهاج )348/ 0(، وروضة الطالبني )6/073( ان ر  اجملقو  )8)
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/ (1)والثالذذث   والثذذاين  ال. ويلذذز  الصذذو  أهذ) مجيذذ  الذب د.، أحذدها  أ  احلكذذم يعذم
 .(0)أنه يلز  أه) إقليم بلد الرؤية دو    هم

  وضذابط القذذرب، ولذز  الصذذو ، أنذه إ  قربذت ا سذذاعة؛ عذم احلكذذم والطريمق النالممث:
 (3)[لعذذارض]وال ففذذى علذذيهم إال ، ءالؤ هذذ سأبصذر  ؤالء؛هذذ سأ  يكذو  الغالذذ  أنذذه إدا أبصذذر 
 .(4)أو دوهنا ةواء كا  على يساعة القصر

والثاين  يلز  أه)  األرض.أحدها  يلز  الصو  مجي  أه)  دت؛ عث ثة أوجه وإ  بعُ 
]أ  يذراس سذاعة بياهقذا ةيذث ال ي صذوروالثالذث  إ  كانذت ا  إقليم بلد الرؤية دو    هم.

أ  ففذذذى  (5)وإ  كانذذذت ةيذذذث ي صذذذور[، هذذذؤالء وففذذذى علذذذى أولئذذذا بذذذ  عذذذارض؛ لذذذزيهم
 .(6)عليهم؛ ع 

    (7)وي لخ  عيها ةبعة أوجه
 أحدها  يلز  الصو  مجي  أه) األرض.

 الثاين  يلز  أه) إقليم بلد الرؤية دو    هم.
 أنه يلز  أه) ك) بلد يواعق بلد الرؤية يف ا طال  دو    هم. الثالث  األصح

 س عليهم ب  عارض دو    هم.ؤ الراب   أه) ك) بلد ال ي صور خفا
 خاصة. ا اي   يلز  ين دو  يساعة القصر

 الساد   يلز  ين هو يف بلد ال تاقط  القواع) ين بلد الرؤية.
                                                             

 أ(.018( هناية اللوحة )(1
 (.6/074(، واجملقو  )42٩/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )0)

 (.074/ 6وال صوي  ين اجملقو  )( يف ا خطوحب )العارض( وا ثبت هو الصواب، (3
 (.6/074( ان ر  اجملقو  )4)

 (.074/ 6( يا بني ا عقوع ني ةاقط ين ا خطوحب، وال كقي) ين اجملقو  )(5
 ( ان ر  ا صدر السابق.6)
 (.048/ 6( ان ر  ا صدر السابق، وكفاية الابيه )7)
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 الساب   ال يلز     أه) بلد الرؤية.
ا ممالل فيممه إال يف  رَ وسممافر إىل بلممد بعيممد   يُممم، فممرع: لممو رأ  ا ممالل ببلممد فصممام
، النماس ا مالل و  يمرَ ، فاسمتكمل ثالثمني يومما، الليلة النانية من ليلة ر يمة ذلم  البلمد

وأفطمممر أهمممل البلمممد أيضممما إن ثبممم  ، فمممتن قلنممما: الر يمممة ببلمممد يعمممم سمممائر المممبالد  أفطمممر
 .(1)وعليهم قضاء اليوم الول،  خر عندهم بال ر ية إما بقول هذا أو بطريق  
 .(0)كقا لو رأع هو ه ل شوال وحدس،  وإ  أ يثبت عادهم؛ أعطر هو ةراً 

 يعهم؟ عليه الصيا عه) ، وإ  قلاا   لك) بلد حكقه
 .(4)(3)]يقابله[ويال بعضهم إىل ، عيه وجها   أصرهقا  نعم

علذذى هذذرا يذذا لذذو ةذذاعر يذذن البلذذد الذذم رؤي عيهذذا ليلذذة اجلقعذذة إىل بلذذد  ج الراععذذيوخذذرّ 
عذذن  عققاذذا حكذذذم ، السذذبتورأع هذذذو هذذ ل شذذوال وحذذدس ليلذذذة ، رؤي عيهذذا ليلذذة السذذبت

 .(5)ويقضو  يوياً ، الرؤية؛ ععليهم الفطر يعه وإ  أ يصويوا إال مثانية وعشرين يويا
وإ  قبلاذا يف اأذ ل ، وإ  قلاا  لك) بلد حكقه؛ ال يل ف ذو  إىل قولذه  رأيذت اأذ ل

 دوا اليذو ر عيه إىل حيث رؤي عيه ععيّ وعلى عكسه لو ةاعر ين حيث أ يُ ، (6)قول عدل
د يعهذم عن  عققاا احلكذم أو قلاذا لذه حكذم البلذد الثذاين؛ عيّذ، ال اة  والعشرين ين صويه

 .(8)األول؛ لزيه الصو  (7)قه وقلاا له حكم البلدعقّ وإ  أ نُ ، ولزيه قضاء يو 

                                                             

 (.6/074قو  )(، واجمل6/07٩(، وع ح العزيز )18/ 4( ان ر  هناية ا طل  )1)
 (.081/ 3(، والامم الوهاج )6/074( ان ر  اجملقو  )0)

 ( يف ا خطوحب )ا قابلة( وُشط  على األلف وال   .(3
 (.048/ 6(، وكفاية الابيه )14٩، 147/ 3( ان ر  ال هري  )4)
 (.082، 07٩/ 6( ان ر  ع ح العزيز )5)
 ( ان ر  ا صدر السابق.6)

 ب(.018)( هناية اللوحة (7
 (.081، 082/ 6( ان ر  ع ح العزيز )8)
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دا عسذذذذذاعرت بذذذذذه هذذذذذ ل شذذذذذوال ببلذذذذذدة عسذذذذذاعر ياهذذذذذا إنسذذذذذا  وأصذذذذذبح يعيّذذذذذ يولذذذذذو رؤ 
  (0)قذذال الشذيخ أبذذو دمحم، عوجذذد أهلهذا صذا قني، وان هذى إىل بلذذد يف حذد البعذد (1)السذفياة

 .(4)واة بعدس اميا ، (3)"يلزيه إيسام بقية الاهار إدا قلاا لك) بلد حكقه"
 .(6)إىل يا قاله الشيخ أبو دمحم (5)وابن الص ا ويال الشيخا  الراععي

أحذذذدمها  أ  يكذذذو  دلذذذا اليذذذو  يذذذو   وا سذذذألة ت صذذذور علذذذى وجهذذذني "  قذذذال الراععذذذي
 .(7)"الث ثني ين صو  أه) البلدين لكن أه) البلد ا ا ق) إليها أ يرو اأ ل

                                                             

  الفلا مسيت برلا؛ ألهنا تسفن وجه ا اء أي تقشرس، ععيلة مبعىن عاعلة، وقي)  ألهنا ( السفياة1)
 (.02٩/ 13(، ولسا  العرب )14٩تسفن الري) إدا قّ) ا اء. ان ر  خم ار الصراا )ل  

يف  ابرعاً  ، كا  إياياً بن يوةف بن عبد هللا بن يوةف بن دمحم الشيخ أبو دمحم اجلوي  ( هو عبد هللا0)
لطي  الصعلوكي وأا بكر ، تفقه على أا ا، وهو والد إيا  احلريني، أديباً ، حنوايً ، يفسراً ا ره 
، صاف ال بصرة يف الفقه، وال ركرة، وال فس  الكب ، وال عليق، ولن ت لقر عليه  اباه إيا  القفال
ابوين  لو  ، وةه) بن إبراهيم ا سمدي، وعلي بن أمحد ا دي ، قال عاه أبو عثقا  الصاحلريني

كا  الشيخ أبو دمحم يف ب  إةرا ي)، لُاق) إلياا مشا له، واع خروا به، تويف بايسابور يف دي القعدة 
(، وطبقات 73/ 5(، وطبقات السبكي )3٩1ه(. ان ر  طبقات ابن كث  )ل  438ةاة )

 (502/ 1الفقهاء الشاععية )
 (.34٩/ 0وضة الطالبني )(، ور 6/075(، واجملقو  )18/ 4( ان ر  هناية ا طل  )3)
  "وهرا عيه ن ر عادي؛ عننه لي  عيه أثر، واليو  الواحد يبعد أ  ي بعض حكقه. ( قال إيا  احلريني4)

 (.1٩، 4/18وقد عاين اأ ل يف ليل ه يف البقعة األوىل". ان ر  هناية ا طل  )
  هو أبو عقرو بن الص ا عثقا  بن عبد الرمحن بن عثقا  تقي الدين احلاع  الفقيه ( ابن الص ا5)

الشاععي، ا صاف.  دث، يفسر، عقيه، اصو ، حنوي، عارف ابلرجال، يشارم يف علو  
 ه(، وتفقه على والدس. ين تصانيفه  شرا يشك) الوةيط للغزا  يف عرو 577عديدة.ولد ةاة)

، يعرعة ا ؤتلف وا خ لف يف الفقه الشاععي، الف اوع، علو  احلديث ويعرف مبقدية ابن الص ا
ه(. ان ر  طبقات 643ربي  اآلخر ةاة) 05امساء الرجال، وطبقات الشاععية. تويف بديشق يف 

 (.164)ل    (، والعقد ا ره043/ 3(، ووعيات األعيا  )306/ 8السبكي )
 (.184/ 3(، وشرا يشك) الوةيط )080/ 6( ان ر  ع ح العزيز )6)
 (.083/ 6( ان ر  ع ح العزيز )7)
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 (1)؛]ل ذذذذأخر[ن ألهذذذذ) البلذذذذد ا ا قذذذذ) إليهايوالثذذذذاين  أ  يكذذذذو  اليذذذذو  ال اةذذذذ  والعشذذذذر 
وقذذول ، (0)اليذذو  يف الصذذورتني إ  أ نعقذذم احلكذذم كقذذا دكذذر  وإيسذذام بقيذذة، صذذويهم بيذذو 

لقا قذ) أيضذا لعهو يبذ  أيضذا علذى أ  ، كقا أنه يب  على أ  لك) بلد حكقه  (3)الشيخ
 .(4)حكم البلد ا ا ق) إليها

عهذو شذبيه مبذا  عأه) البلد الثاين إدا عرعوا يف أثااء اليو  أنذه العيذد، قاا احلكموإ  عقّ 
 .(5)وقد ةبق  بيانه يف ص ة العيد، إدا شهد الشهود على  رؤية اأ ل يو  الث ثني

 ولو اتفق هرا السفر لعدلني رأاي اأ ل وشذهدا يف البلذد الثذاين؛ عهذرس عذني الشذهادة
وأيذذا يف الثانيذذة عذن  عققاذذا احلكذذم ، (6)برؤيذة اأذذ ل يذو  الث ثذذني؛ عيمذذ  الفطذر يف األوىل

، عن  قبلوا؛ قضوا يوياً ، أ يبعد أ  يكو  امصغاء إىل ك يهقا على دلا ال فصي) أيضاً 
 .(7)وإ  أ نعقم احلكم؛ أ يل ف وا إىل قوأقا

إىل حيذذث  مث ةذذاعرت بذذه السذذفياة عأصذذبح الرجذذ) صذذا قاً ، ولذذو كذذا  األيذذر ابلعكذذ 
عذن  عققاذا احلكذم أو قلاذا لذه حكذم البلذد ا ا قذ) إليذه؛ أعطذر وقضذى ، عددوا يف حد البُ عيّ 

 .(8)وإ  أ نعققه؛ أ يفطر، إ  أ يصم إال مثانية وعشرين يوياً  يوياً 
  

                                                             

 (.34٩/ 0(، وروضة الطالبني )080/ 6وال صوي  ين ع ح العزيز )( يف ا خطوحب ) خر( وا ثبت هو الصواب، (1
 (.084/ 6( ان ر  ع ح العزيز )0)
 . ( ا ع  به  أبو دمحم اجلوي  والد إيا  احلريني3)
 (.084/ 6( ان ر  ع ح العزيز )4)
 ( ان ر  ا صدر السابق.5)
 (.6/075(، واجملقو  )6/085( ان ر  ع ح العزيز )6)
 ( ان ر  ا صدرين السابقني.7)
 (.352/ 0(، وروضة الطالبني )6/075واجملقو  )(، 6/085( ان ر  ع ح العزيز )8)
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يموم النالثمني ممن الشمهر فهمو فلمو ر ي ا مالل ، المر النالث: وق  أتثمري الر يمة
فمممتن كمممان همممالل شممموال    جيمممز ، أو قبلمممه (1)لليلمممة املسمممتقبلة سمممواء ر ي بعمممد المممزوال

    يلممممزمهم إمسمممما  بقيممممة وإن كممممان هممممالل رمضممممان، اإلفطممممار حممممل تغممممرب الشمممممس
 .(0)اليوم

عقذذال لذذه  الاذذيب يف ياايذذه عذذرأع رجذذ) ، اأذذ ل ليلذذة الث ثذذني يذذن شذذعبا  رَ ولذذو أ يذُذذ
ولذو صذا ؛ أ يصذح ، ال م  الصو  عليذه"  و  س قال القاضي، عصم (3)ين ريضا   داً 

 .(5)ونق) بعضهم اممجا  عليه، (4)"ال للشا يف الرؤية، صويه؛ لعد  الضبط
يف ياايذذذذه علذذذذى الصذذذذفة  رأع الاذذذذيب  أ  إنسذذذذا ً  (7()6)منذذذذاطي[األ]لكذذذذن يف ع ذذذذاوع 

عقذال ، وال إمجذا  لذا ٍ  عسأله عن احلكم عأع اس إ ف يرهبذه ولذي  خمالفذاً ، ا اقولة عاه
  (8)عيه وجها 

                                                             

وشرعاً  حتول الشق  عن كبد السقاء  والرهاب واالة رالة واالضقر ل.   لغة  احلركة( الزوال1)
 (07(، وا طل  على ألفاظ ا قا  )ل  313/ 11إىل جهة الغرب. ان ر  لسا  العرب )

 (.478/ 3(، والبيا  )18/ 4(، وهناية ا طل  )411/ 3) ( ان ر  احلاوي الكب 0)
 أ(.01٩( هناية اللوحة )(3
 (.026/ 0(، والغرر البهية )467(، وع ح الرمحن )ل  053/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 4)
 (.074/ 3(، والامم الوهاج )6/081عياض والاووي و  مها. ان ر  اجملقو  ) ( نقله القاضي5)
 (. 11٩( يف ا خطوحب )ا ياطي(، وال صوي  ين تكقلة ا طل  العا  )ك اب الصو  ل  6)
( األمناطي  أبو القاةم عثقا  بن ةعيد بن بشار األحول األمناطي الفقيه الشاععي؛ كا  ين كبار 7)

 والربي  بن ةليقا  ا رادي، وأخر عاه أبو العبا  ابن ةريج ة أخر الفقه عن ا زينالفقهاء الشاععي
و  س، وكا  هو السب  يف نشاحب الاا  ببغداد يف ك   الشاععي وحتف ها. تويف يف شوال ةاة 

(، 82/ 1(، وطبقات ابن قاضى شهبة )176ل  ان ر  طبقات ابن كث  ) ه( ببغداد.088)
 (.041/ 3ووعيات األعيا  )

 (. 11٩( ان ر  تكقلة ا طل  العا  )ك اب الصو  ل  8)
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ر ين يف ا اذذذا  عقذذذد يذذذن "  أحذذذدمها  أيخذذذر بقولذذذه؛ ألنذذذه يقذذذد  علذذذى الاذذذا  وقذذذد قذذذال
 ؛ عصار كقوله يف حياته. (1)"ر ين

 .(0)؛ ع  يرتم ين أجلها الدلي)واألح   ال يعول عليها، دلي) واثنيهقا  ال؛ أل  القيا 
وين رأع ه ل شوال وحدس؛ م  عليذه الفطذر كقذا مذ  عليذه الصذو  برؤيذة هذ ل 

عذن  شذهد أنذه ر س ، (4()3)؛ لئ  ي عرض لل هقة يف دياه وال عزيذرويفطر ةراً ، وحدس ريضا 
دت شذذهادته مث عذرُ ، إذذ ف يذا إدا شذذهد أوالً ، البارحذة؛ أ تقبذذ) لل هقذة يف إةذذقاحب ال عزيذر

 .(5)ر؛ الن فاء ال هقة حني الشهادةأك)؛ عننه ال يعزّ 
  

                                                             

(،  112ا 1 /33)يف صريره، ك اب العلم ابب إمث ين كرب على الايب  ( أخرجه البخاري1)
  (.0066ا  1775/ 4ين ر ين يف ا اا  )ويسلم يف صريره، ك اب الرؤاي، ابب قول الايب 

 (. 102( ان ر  تكقلة ا طل  العا  )ك اب الصو  ل  0)
بة    يقدرة شرعا   لغًة  ا ا  وال أدي ، وأيضاً ال وق . عهو ين األضداد. واصط حاً  عقو ( ال عزير3)

/ 4ان ر  لسا  العرب ) جت  حّقا هلل أو آلديي يف ك) يعصية لي  عيها حد وال كفارة  الباً.
 (.471/ 1(، ويعمم ا صطلرات واأللفاظ الفقهية )136(، ويعمم لغة الفقهاء )ل  560

 (.1٩/ 4(، وهناية ا طل  )332/ 1(، وا هرب )44٩/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )4)
 (.378/ 0(، وروضة الطالبني )082/ 6(، واجملقو  )452/ 6( ان ر  ع ح العزيز )5)
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هللا أكم  " :كمان يقمول ل عند ر ية ا الل ما روي أنمه و فرع: يستحب أن يق
ربنمما وربمم  ، ه علينمما ابلمممن واإلميممان واإلسممالم والتوفيممق ملمما حتممب وترضممىلَّمماللهممم أهِ 

احلممممد ل المممذي ، كمممان يقمممول: " منممم  ابلمممذي خلقممم  ثمممالاثً   أنمممه وروي ، (1)"هللا
 .(3()0)"بشهر كذاوجاء ، أذهب شهر كذا

  

                                                             

(، 170٩ا  1252/ 0يف ةااه، ك اب الصو ، ابب يا يقال عاد رؤية اأ ل ) ( أخرجه الداريي1)
 (1816رقم  315/ 4وصرره األلباين يف السلسلة الصريرة )

(، 52٩0رقم  403/ 7داود يف ةااه، أبواب الاو ، ابب يا يقول إدا رأع اأ ل )( أخرجه أبو 0)
رقم  343/ 0، ابب يا قالوا يف اأ ل، يُرع يا يُقال؟ )وابن أا شيبة يف يصافه، ك اب الصيا 

 (.3526رقم  7/ 8(، وضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة )٩737
 (.157/ 3(، وهناية ا  اج )385/ 3(، وحتفة ا  اج )375/ 6جملقو  )( ان ر  ا3)
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 فصل
 يف ركن الصوم     

وقد تقد  الك   يف ك اب الصذ ة يف أ  ، (0)واميسام عن ا فطرات، (1)وهو الاية
والغذزا  جعلهذا ، (3)وأ يركروا ا  ف هاا، عيه واخ  ف األصراب، ركن أو شرحب الاية
 .(5)عن دام عير ق) أ  يكو  دا رجوعاً وال عرهب بياهقا؛ ، (4)هاا يف الص ة وشرطاً  ركااً 

فينممموي إال بايذذذة؛  الواجذذذ  وا اذذذدوب وال  ذذذ س يذذذن الصذذذيا  وال يصذذذح صذذذو  ريضذذذا 
 وعيه قيود ، (6)تة من الليللكل يوم نية معينة مبيّ 

وال ، وال يشذذرتحب عيهذذا القذذول ابللسذذا  وال القلذذيب قطعذذاً ، و لهذذا القلذذ ، الايذذة الول:
 .(7)لكن يس ر  ال لف  ي  القصد كقا ير يف الص ة، يكفي الاطق وحدس قطعاً 

ولذو نذوع صذو  مجيذ  ، و ذ س قولاا  لك) يو ؛ عياوي لكذ) يذو  ةذواء ريضذا  الناي:
 .(٩)أبو دمحم (8)وتردد عيه الشيخ، ويصح صو  األول، ؛ أ يصح صو     اليو  األولالشهر أوله

                                                             

، لغةً  القصُد والعز . وشرعاً  هي امرادة ا  وجهة حنو الفع) اب غاًء لوجه هللا واي ثاالً حلكقه. ان ر  ا طل  على ألفاظ الاية( 1)
 (.034(، وال عريفات الفقهية )ل  ٩20(، والكليات )ل  13٩/ 42(، واتج العرو  )88ا قا  )ل  

 (.311/ 0(، وحاشية اجلق) )372/ 3(، وحتفة ا  اج )08٩/ 6( ان ر  ع ح العزيز )0)
 (.0٩2/ 6( ان ر  ع ح العزيز )3)
ركن يف الص ة أو شرحب وأ حيكوا يثله هاا ب)  (  "حكوا خ عاً يف أ  الاية311/ 0)تابيه( قال صاح  حاشية اجلق) )  

 تطابقوا على أهنا ركن، وةببه  أ  الصو  عد  ع  يقوّ  له إال هي؛ ألهنا أير وجودي إ ف الص ة".أ ه
 (.518/ 0 ا يف الوةيط ) ا واعق   وهو(. قلتُ عك  هرا الري جعله الغزا يغاير ) إط ا خطوحب هايشيف ( (4
(  "واألليق مبن اخ ار كوهنا هاام شرطًا أ  يقول مبثله ههاا 0٩2/ 6يف ع ح العزيز ) ( قال الراععي5)

 وياهم صاح  الك اب".
 (.48٩/ 3(، والبيا  )154/ 3(، وحلية العلقاء )73( ان ر  امقاا  للقاوردي )ل  6)
 (.352/ 0(، وروضة الطالبني )08٩/ 6(، واجملقو  )0٩2/ 6ع ح العزيز ) ( ان ر 7)

 ب(.01٩( هناية اللوحة )(8
 (.071/ 6(، وكفاية الابيه )352/ 0(، وروضة الطالبني )6/ 4( ان ر  هناية ا طل  )٩)
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 كصذذذو  ريضذذذا ،  الواجذذذ  ؛ عذذذ  يصذذح شذذذيء يذذذن الصذذيا (1)اذذذةقولاذذذا  يعيّ  والنالممث:
يصذذح بايذذة  أ  صذذو  ريضذذا  (0)وعذذن احلليقذذي، والاذذرر والكفذذارة والقضذذاء إال ب عيذذني الايذذة

 .(3)وهو بعيد، يطلقة
هرس الساة  أ  ياوي صو   د عن أداء عرض ريضا   وكقال ال عيني يف نية ريضا 

 .(4)هلل تعاىل
 .(5)ع  بد ياهقا إال على رأي احلليقي عأيا صو   د عن ريضا 

، ا  قذذذد  يف الصذذذ ةة وامضذذاعة إىل هللا تعذذذاىل عفيهذذذا ا ذذ ف يوالفرضذذذ (6)وأيذذا األداء
 .(7)وجز  اميا  والغزا  ابشرتاطه، واألصح أ  األداء يشرتحب

  

                                                             

يف ا شك ت(. ان ر   ( يف اأايش إط يغاير )موز يف يعياة كسر الياء وع رها، قاله ابن الص ا3)
 (.185/ 3شرا يشك) الوةيط )

الشاععي، صاح  ال صانيف احلساة،  البخاري اجلرجاين ( أبو عبد هللا احلسني بن احلسن احلليقي0)
، وكا  إيايًا يع قاً، تفقه أبا بكر األودين، وأا بكر القفال«. اهاج يف شع  اميا ا »ياها 

ه(، وتويف ةاة 338وجوس حساة، ولد ةاة ) يرجوعًا إليه عيقا وراء الاهر، وله يف ا ره 
 (.328/ 3(، وق دة الارر )138/ 0عيات األعيا  )(، وو 4/334ان ر  طبقات السبكي )ه(. 423)

 (.078/ 6(، وكفاية الابيه )0٩4/ 6(، واجملقو  )322/ 6( ان ر  ع ح العزيز )3)
 (.547(، وشرا ا قدية احلضريية )ل  3٩1/ 3(، وحتفة ا  اج )352/ 0( ان ر  روضة الطالبني )4)
 (.352 /0(، وروضة الطالبني )0٩4/ 6( ان ر  اجملقو  )5)
( األداء  لغًة  ين أّدع دياه  ديًة  قضاس. واألداء أيضاً  يطلق على اميصال، يقال  أّدع الشيء  6)

أي أوصله. وشرعاً  عع) ا أيور به يف وق ه ا قدر له شرعاً. ان ر  يعمم ا صطلرات واأللفاظ 
(، وهناية 447/ 1(، وشرا خم صر الروضة )51(، ويعمم لغة الفقهاء )ل  110/ 1الفقهية )

 (.31السول )ل  
 (.0٩4/ 6(، واجملقو  )518/ 0(، والوةيط )6/ 4( ان ر  هناية ا طل  )7)
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، (1)وصذرروا االشذرتاحب يف الصذذ ة، وأيذا الفرضذية عصذرح األكثذرو  أهنذا ال تشذرتحب
 .(3)(0)االشرتاحب عيهقا وصرح البغوي

 .(4)العراقيو  وبه قط ، تشرتحب يف ةا ر العبادات عاألصح أهنا الوأيا امضاعة إىل هللا تعاىل؛ 
 .(6)العراقيو  ا اصول الري قط  به (5)إىل هرس الساة ع  تشرتحب على الصريح امضاعة وأيا

 .(7)أنه يشرتحب أ  يقول ين عرض هرا الشهر  وجهاً  وحكى البغوي
وإدا وقذ  ال عذرض للشذهر أو للسذذاة؛ أ يضذر ا طذأ عيذه؛ علذذو نذوع يذو  الذث اثء صذذو  

هذذرس السذذاة وهذذو يع قذذدها ةذذاة ثذذ ث عكانذذت  أو ريضذذا ،  ذذد وهذذو يع قذذدس يذذو  االثاذذني
 أو ريضذا ، نذوع ليلذة االثاذني صذو  يذو  الذث اثءإذ ف يذا إدا ، ؛ ]صح صويهةاة اثاني
 .(٩)أو أرب ؛ عننه ال يصح؛ ألنه أ يعني الوقت (8)عكانت ةاة اثاني[، ةاة ث ث

 .(12)"وال عرهب بياها، عادي أنه مز ه يف مجي  هرس الصور"  وقال ابن الصباغ

                                                             

ين البال  ال يكو  إال عرضاً، وص ة ال هر ين البال  قد    "والفرهب أ  صو  ريضا ( قال الاووي1)
 (.0٩5/ 6". ان ر  اجملقو  )حق ين ص ها اثنياً يف مجاعة، وهرا هو األصحتكو  نفً  يف 

 (.0٩4/ 6(، واجملقو  )140/ 3( ان ر  ال هري  )0)
اشرتاحب الفرضية لغرض  ( هاا يف اأايش إط يغاير )قال الشيخ أبو عقرو بن الص ا  األصح(3

 (.186/ 3ال قرب وامخ ل ال لل قيز(. وان ر  شرا يشك) الوةيط )
 (.0٩5/ 6( ان ر  اجملقو  )4)
أو الوجوس ألصراب اميا  الشاععي إ  كا  ا  ف ضعيفاً،    هو الراجح ين الوجهني( الصريح5)

 .، ويقابله )الضعيف( أو )الفاةد( الري دليله يف  اية الضعفضعف دلي) ا رجواودلا ل
 (.125/ 1(، ويغ  ا  اج )1/6ان ر  روضة الطالبني ) 

 (151/ 0(، ويغ  ا  اج )55٩/ 1(، وبداية ا  اج )0٩5/ 6( ان ر  اجملقو  )6)
 (.140/ 3( ان ر  ال هري  )7)
 (.351/ 0(، وروضة الطالبني )0٩5/ 6) العزيزوال كقي) ين ع ح  ( يا بني ا عقوع ني ةاقط ين ا خطوحب،٩)
 (.351/ 0(، وروضة الطالبني )0٩5/ 6(، واجملقو  )0٩5/ 6( ان ر  ع ح العزيز )٩)
 (.07٩/ 6حتقيق  عيص) بن ةعد العصيقي(، وكفاية الابيه ) ٩01( ان ر  الشاي) )ل  12)
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 .(1)"لو نوع صو   د يو  األحد وهو   س؛ عوجها "  الدارييوقال 
أيضذذا عيقذذا إدا نذذوع قضذذاء اليذذو    اوحكامهذذ، (3)يف الكذذ) وجهذذني (0)وحكذذى الشاشذذي

 .(4)للص ة عأخطأ عيه وعيقا إدا عني وق اً ، عبا  أ  الري عليه الثاين، األول
وإ  دكذرس ، كقذا لذو أخطذأ يف الكفذارة،  بعد  امجزاء يف يسألم القضذاء وجز  ا  و 

 .(5)تقد  عيقا
 ني الايذذةيذذوال يشذذرتحب تع، وحكذذم ال عيذذني يف القضذذاء والاذذرر والكفذذارة كقذذا يف ريضذذا 

 .(6)لكن لو عني وأخطأ؛ أ مز ه، يف الكفارة
 .(7)أنه يكفي عيه نية يطلقة كالص ة وأيا صو  ال طو  عأطلق األصراب

                                                             

 (.0٩5/ 6ان ر  اجملقو  )( 1)
، أبو بكر، ولد مبياعارقني يف يو  األحد   هو دمحم بن أمحد بن احلسني بن عقر الشاشي( الشاشي0)

ك اب »ه(، الز  أاب إةراهب الش ازي وقرأ على أا نصر بن الصباغ 407ةاب  ا ر  ةاة )
ه(، ين يصافاته )شرا الشاي) 527، وتويف ليلة السبت خاي  عشر شوال ةاة )«)الشاي

(، وطبقات 6/ 01ان ر  اتريخ بغداد ) البن الصباغ( و)حلية العلقاء يف يعرعة يراه  الفقهاء(.
 (.6/72(، وطبقات السبكي )130، 1/131ابن كث  )

 (.158/ 3( ان ر  حلية العلقاء )3)
 بق.( ان ر  ا صدر السا4)
 (.322/ 6حتقيق  عفاف ابرمحة(، واجملقو  ) 02٩، 023( ان ر  ت قة االابنة )ل 5)
 (.351/ 0(، وروضة الطالبني )0٩5/ 6( ان ر  اجملقو  )6)
 (.56/ 4(، وا هقات )0٩5/ 6(، وع ح العزيز )140/ 3( ان ر  ال هري  )7)



 دراسةً وحتقيقًا.............هـ(727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل )ت:

93 

 (1)َعَرَعةويابغي أ  يشرتحب ال عيني يف الصو  ا رت  كصو  يو  "  قال الاووي
ين  (4)وة ة ين شوال وحنوها كقا يشرتحب يف الروات ، (3)أاي  البيض وأ، (2)وعاشوراء

.(5)"نواع) الص ة  
 .(7)قصد القل  إىل الصو  ا وجود ذرس الصفات ين الاية (6)وا راد

  

                                                             

على الطريق بني يكة والطا ف، على ث ثة وعشرين   األقصى ين يشاعر احلج  هي ا شعر ( َعرََعة1)
كيً  شرقا ين يكة. وهي عضاء واة  حتف به اجلبال ين الشرهب واجلاوب والشقال الشرقي، أيا 

ين دي  يف الغرب والشقال الغرا، عيقر وادي عرنة، وال موز الوقوف عيه، ويو  عرعة هو ال اِة ُ 
احلمة مسي برلا؛ أل  الوقوف بعرعة عيه، وقي)؛ أل  إبراهيم ا لي) صلوات هللا عليه، عرف عيه 

(، وا عاأ 180(، ويعاأ يكة )ل  1٩2ان ر  ا طل  على ألفاظ ا قا  )ل   أ  رؤايس حق.
 (.18٩األث ة يف الساة والس ة )ل  

(، ويعمم لغة 10٩  هو اليو  العاشر ين ا ر . ان ر  حترير ألفاظ ال ابيه )ل  ( يو  عاشوراء0)
 (.321الفقهاء )ل  

  هي الثالث عشر والراب  عشر وا اي  عشر ين الشهر، مسّيت بيضا؛ أل  لياليها ( أاّي  البيض3)
 (.333/ 1(، ويعمم ا صطلرات واأللفاظ الفقهية )68/ 1) بيض لضوء الققر عيها. ان ر  ا صباا ا ا 

(، ويعمم 126ان ر  ال عريفات الفقهية )ل     الصَّلوات ا ساونة الثاب ة ال َّابعة للفرا ض.( الرَّوات 4)
 (.853/ 0اللغة العربية ا عاصرة )

 (.0٩5/ 6( ان ر  اجملقو  )(5
 أ(.002اللوحة )( هناية (6
 (.186/ 3( ان ر  شرا يشك) الوةيط )7)
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نممه ال إ (1)أيب املكممارم فعممن القاضممي، لقممو  علممى الصمموم رحَ فممرع: لممو قممال الَسمم
 .(0)يكفي

أو ، أو شذرب لذدع  العطذش هنذاراً ، ر للصذو أنه لذو تسذرّ  (3)الروايينوعن أا العبا  
 .(4)اي ا  ين األك) والشرب واجلقا  خماعة الفمر؛ كا  دلا نية للصو 

 .(5)"وهرا هو احلق إ  خطر بباله الصو  ابلصفات ا ع  ة"  قال الراععي
  

                                                             

، الاق) عن عدته ب  واةطة، وأ يقف على عدته الاووي الري يكثر الراععي ( هو صاح  العدة1)
(، حيث قال  321/ 5دلا يف يوض  ين اجملقو  ) ضح الاوويوإمنا ياق) عاها بواةطة، وقد أو 

أا عبد هللا احلسني بن  وهو    صاح  العدة عن أا ا كار  صاح  العدة " وحكى الراععي
اميا  ا شهور الري ياق) عاه صاح  البيا  وأُطلقه أ  ىف هرا الشرا، ...". وأ  علي الط ي

صاح  ةر  و  س أنه ابن أخت أا ا اةن الروايين أقف على ترمجة له، لكن دكر الاووي
/ 1(، وطبقات ابن قاضي شهبة )11/103ان ر  روضة الطالبني )، وأ يركروا وعاته. ا ره 
 (.1/12٩) (، والعقد ا ره 315

 (556/ 1ج )(، وبداية ا  ا 351/ 0(، وروضة الطالبني )0٩7/ 6( ان ر  ع ح العزيز )0)
جد صاح  البرر، وهو صاح   ( أمحد بن دمحم بن أمحد اميا  الكب  أبو العبا  الروايين3)

ا روزي، ونق) عاه حفيدس يف روض ه  اجلرجانيات وله ك اب يف أدب القضاء، روع عن القفال
 عوا د كث ة، أ يركروا وعاته.

 (.77/ 4(، وطبقات السبكي )000/ 1ان ر  طبقات ابن قاضى شهبة ) 
 (.080/ 6(، وكفاية الابيه )0٩8/ 6( ان ر  اجملقو  )4)
 (.0٩8/ 6( ان ر  ع ح العزيز )5)
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ي قيذذز قبذذ) طلذذو  الفمذذر؛  (1)عذذن  كذذا  أكثذذر احلذذيض، ولذذو نذذوت احلذذا ض صذذو  الغذذد
عذن  أ يكذن عادهتذا أنذه ياقطذ  ، وإ  أ يكن ي قيز قبله وانقط  ديها قبذ) الفمذر، (0)صح

وهذذي  وإ  كانذذت عادهتذذا أ  ياقطذذ  يف يثلذذه كقذذا لذذو كانذذت عادهتذذا ةذذبعاً ، قبلذذه؛ أ يصذذح
 .(3)تاقضي قبله؛ عفي صر ه وجها 

يذذن الليذ) شذرحب يف الصذو  الواجذ  ةذواء عيذذه  الايذةتبييذت ،  ذةيبيّ  :(4)رابمع(ال)القيمد 
أو قبذ) ، علذو نذواس بعذد طلذو  الفمذر ولذو بلر ذة، والقضاء والكفارة والفدية صو  ريضا 

 .(5) روب مش  تلا الليلة ولو بلر ة؛ أ يصح
 طريقا  وأيا الصو  ا ارور عفي اشرتاحب تبيي ه 

، (6)أحدمها  أنه على ا  ف يف أنه ه) يسذلا بذه يسذلا واجذ  الشذر  أ  جذا زس
 .(7)وعلى الثاين يكفي نية ابلاهار، ععلى األول يشرتحب

 (8)وأصرهقا  القط  بوجوب تبيي ها وهو ا اصول

                                                             

، وياه قوأم )حاض الوادي( إدا ةال. واصط حاً  د  فرج بعد بلوغ ا رأة،   لغًة  السي  ( احليض1)
ين أقصى رمحها، على ةبي) الصرة، ين    ةب ، يف أوقات يعلوية. ان ر  الزاهر يف  ري  

(، والامم 340/ 0(، واجملقو  )44(، وحترير ألفاظ ال ابيه )ل  46ألفاظ الشاععي )ل  
 (.486/ 1الوهاج )

 (.0٩8/ 6(، واجملقو  )4٩3/ 3  البيا  )( ان ر0)
  " أصرهقا  تصح ني ها وصويها؛ أل  ال اهر اة قرار عادهتا عقد بات ني ها على ( قال الاووي3)

 (.080/ 6(، وكفاية الابيه )0٩8/ 6ان ر  اجملقو  ) أص)".
 يا تقد  ين العدد. ( يف ا خطوحب )الثالث(، وا ثبت هو الصواب؛ ةس 4)
 (.387/ 3(، وحتفة ا  اج )351/ 0(، وروضة الطالبني )48٩/ 3( ان ر  البيا  )5)
يسلا به يسلا جا ز الشر  أي يف االحكا  ي  وجوب األص)    "وقول األصراب( قال الراععي6)

 (.340/ 0القرابت الم ُجّوز تركها". ان ر  ع ح العزيز ) وعاوا دا ز الشر  ههاا
 (187/ ٩(، وا هقات )326/  3(، وروضة الطالبني )0٩2/ 6( ان ر  اجملقو  )7)
 (.0٩2/ 6(، واجملقو  )124/ 0( ان ر  األ  )8)
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ووق هذذا يذذا بذذذني  ذذروب الشذذق  إىل طلذذذو  الفمذذر حذذن لذذذو نذذوع يف صذذ ة ا غذذذرب؛ 
 .(3)ط عيهلّ و ُ ، أنه ف   ابلاصف اآلخر ياه (0)ن ةلقةوعن اب، (1)أجزأس

ولذذو نذذوع مث أتذذى مبذذا يبطذذ) الصذذو  يذذن  أكذذ) أو شذذرب أو مجذذا ؛ أ تبطذذ) ني ذذه علذذى 
 .(4)ا اصول الري قط  به اجلقهور

نذذذذه رجذذذذ  عاذذذذه وأشذذذذهد عليذذذذه إ  وقيذذذذ) (5)ط عيذذذذهو لِذذذذ، وعذذذذن أا إةذذذذراهب أهنذذذذا تبطذذذذ)
 .(6)ابلرجو 

  

                                                             

 (.088/ 6(، واجملقو  )7/ 4(، وهناية ا طل  )424/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )1)
الضيب البغدادي الفقيه الشاععي تفقه  بن عاصم أبو الطي  بن ةلقة ن ا فض) بن ةلقة( دمحم ب0)

صاف ك بًا عدة، ويات ، وقد ، وكا  يوصوعًا بفرحب الركاء، وله وجه يف ا ره على ابن ةريج
ه(، وين يفرداته  تكف  اترم الص ة. ان ر  طبقات ابن كث  )ل  328شااب، رمحه هللا، ةاة )

 (.3٩)ل   (، والعقد ا ره 033
 (.0٩1/ 6(، واجملقو  )325/ 6( ان ر  ع ح العزيز )3)
 .(0٩1/ 6(، واجملقو  )4٩1/ 3( ان ر  البيا  )4)

 ( يف ا خطوحب تكرار ين قوله )و لط عيه ولو نوع مث أتى.. إىل قوله و لط عيه(.(5
 (.070/ 6(، وكفاية الابيه )0٩1/ 6(، واجملقو  )4٩1/ 3( ان ر  البيا  )6)
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  (1)(أبذو إةذراهب)وقال ، ؛ أ م  جتديدها على الصريحواللي) ابهبٍ ولو    وان به 
 .(0)طوسو لّ ، م 

 .(4()3)"ارَ طّ وك) دلا يُ ، ويف ك   العراقيني تردد يف أ  الغفلة كالاو "قال اميا   
 عوجها  ، ابلطلو  ولو اقرتنت الاية

 .(8)(7)وهو األقي  عاد القفال (6)وبه أجاب ابن عبدا ،   أنه يصح(5))أحدمها(
 .(٩)وأصرهقا  وقط  به مجاعة أنه ال يصح

، علذذى الصذذا م بذذني أ  يكذذو  الصذذو  واجبذذاً  يف ريضذذا  وال عذذرهب يف اشذذرتاحب ال بييذذت 
 .(12)كقا يف الصيب ا قيز،  أو ال

                                                             

 ( يف ا خطوحب )قال أا إةراهب(، والصواب ا ثبت.(1
 (.070/ 6(، وكفاية الابيه )424/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )0)
ين )َطرََا( قال ابن عار   "الطاء والراء واحلاء أص) صريح يدل على نبر الشيء وإلقا ه.  ( ُيّطرَا3)

/ 3يقال  َطرََا الشيء يطرحه طرحاً. وين دلا الطَّرَُا، وهو ا كا  البعيد". ان ر  يقايي  اللغة )
 (.508/ 0(، ولسا  العرب )455

 (.8/ 4ة ا طل  )( ان ر  هناي4)
 (.325/ 6( يف ا خطوحب )أصرهقا(، وال صوي  ين ع ح العزيز )5)

 ب(.002( هناية اللوحة )(6
   هو عبد هللا بن أمحد بن عبد هللا ا روزي ا عروف ابلقفَّال الصغ  لل قييز بياه وبني القفال( القفال7)

، ومسَّي ابلقفَّال ألنّه كا  يعق) األقفال يف اب داء أيرس، مّث أقب) على العلم وال فقه يف الشاشي
الدين حن صار إيايًا يق دع به، وتفقه على مجاعة، وكا  خترجه على الشيخ أا زيد الفاشاين، 

ابن احلداد، و  مها، يات مبرو ةاة  وله يصافات كث ة ياها  شرا ال لخي ، وشرا عرو 
 ه(. 417)

(، وطبقات الفقهاء الشاععية 180/ 1(، وطبقات ابن قاضي شهبة )5/53ان ر  طبقات السبكي )
(1/522.) 

 (.071/ 6(، وكفاية الابيه )325/ 6( ان ر  ع ح العزيز )8)
 (.325/ 6( ان ر  ع ح العزيز )٩)
 (.56/ 4وا هقات )(، 0٩2/ 6( ان ر  اجملقو  )12)
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، صو  قضاء أو نذرر أو كفذارة؛ أ ياعقذد يذا نذواس قب) الزوال ولو نوع يف    ريضا 
 .(1)الوجها  اللرا  يف ا ر  ابل هر قب) الزوال ويف انعقادس نف ً 

وكذرلا لذو نذوع ا ذريض أو ا سذاعر عيذه ، ؛ أ ياعقد صويه يطلقاً ولو نواس يف ريضا 
 .(3)وال عن ريضا ، ؛ أ يصح صويه عقا نواسيطلقاً  أو صوياً  أو تطوعاً  (0)دلا

 .(4)؛ يصحمث نوع ال طو  قب) الزوال،     وٍ وعن أا إةراهب أنه إ  أصبح 
 .(5)"ععلى قياةه موز للقساعر ال طو  به"قال اميا   

ويلزيذذه إيسذذام ، حذذن طلذذ  الفمذذر؛ أ يصذذح صذذويه قطعذذاً  يف ريضذذا  ولذذو نسذذي الايذذة
 .(6)سؤ وم  قضا، دلا اليو 

 .(8) "(7)ويس ر  أ  ياويه أول هنارس؛ ألنه مزئ عاد أا حايفة"  قال الاووي
 .(٩)قب) الفمر؛ ةقط حكقها ولو نوع الصو  مث نوع قط  الاية

                                                             

 (.311/ 0(، وحاشية اجلق) )0٩٩/ 6( ان ر  اجملقو  )1)
 صو  قضاٍء أو نرر أو كفارة. ( أي  لو نواي يف ريضا 0)
 (.374، 073/ 0(، وروضة الطالبني )0٩٩/ 6( ان ر  اجملقو  )3)
 (.54/ 4( ان ر  ا صدرين السابقني، وهناية ا طل  )4)
 (.55/ 4.(. ان ر  هناية ا طل  ))..وهرا َحيادة عن يره  الشاععي وقياةه ( تكقلة ك   إيا  احلريني5)
 (.185(، وهناية الزين )ل  0٩٩/ 6(، واجملقو  )036/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 6)
  إيا  احلافية، الفقيه اجمل هد ا قق، أحد قي ابلوالء، الكويف، أبو حايفة( الاعقا  بن اثبت، ال ي7)

ه(. وكا  يبي  ا ز ويطل  العلم يف صباس، وكا  قوّي 82األ قة األربعة، ولد ونشأ ابلكوعة ةاة )
. له " "فقه على أا حايفةالاا  عيال يف ال"احلمة، ين أحسن الاا  ياطقاً، قال عاه الشاععي  

  " يف الفقه، صغ . أخر الفقه عن  -حب " يف احلديث، مجعه ت ييرس، و " ا خارج  -يساد 
أبو يوةف ودمحم بن احلسن و  هم كث . تويف ببغداد  محاد بن أا ةليقا ، وأبرز ت ييرس القاضي

 (.36/ 8(، واألع   للزركلي )86ء )ل  ه(. ان ر  طبقات الفقها152ةاة )
والارر ا عني والاف) باية ين اللي) ع  تصح قب)  ( يره  أا حايفة  أنه يصح أداء صو  ريضا 8)

 الغروب وال عادس إىل الضروة الك ع ال بعدها وال عادها اع باراً ألكثر اليو .
 (.0٩٩/ 6(، واجملقو  )030/ 1(، وجمق  األهنر )377/ 0) ان ر  الدر ا خ ار 
 (.0٩٩/ 6حتقيق  عفاف دمحم أمحد ابرمحة(، واجملقو  ) 017( ان ر  ت قة االابنة )ل ٩)
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 قب) الفمر أو بعدس؟  همث شا ه) كانت ني (1)ولو نواس
 .(5)"صويه (4)[يصح"]أ   (3)وا اوردي (0)الصيقريقال 

 .(6)"وحي ق) أ  ميء عيه وجه عيقا إدا شا ه) أدرم ركو  اميا "  قال الاووي
 .(7)ولو نوع مث شا ه) طل  الفمر أ  ال؛ صح صويه قطعاً 

 .(8)يف أنه ه) نوع أ  ال؟ أ يصح صويه ولو أصبح شاكاً 
 .(٩)مث تركر بعد يضي أكثرس أنه نواس؛ صح قطعاً  ه) نوع لي ً  شا هناراً  ولو

 .(12)صح ني ه ابلاهار قب) الزوال وأيا صو  ال طو  ع
                                                             

 ( أي  نوع الصو .1)
َصيَقر )هنر ين أهنار البصرة(، أحد أ قة ، نسبة إىل ( عبد الواحد بن احلسني أبو القاةم الَصيَقري0)

الشاععية، وأصراب الوجوس، تفقه بصاحبه الفقيه أا الفياض البصري، وأخر عاه، أقضى القضاة، 
 ه(.386، له ك اب "اميضاا" و"الكفاية" وشرحها و  ها.كانت وعاته بعد ةاة )ا اوردي

 (.67)ل   (، والعقد ا ره 1/351(، وطبقات ابن كث  )065/ 0) اللغاتان ر  هتري  األمساء و 
  هو أبو احلسن علي بن دمحم بن حبي  البصري، ا عروف اب اوردي، الفقيه الشاععي؛  ( ا اوردي3)

كا  ين وجوس الفقهاء الشاععية وين كبارهم، أخر الفقه عن أا القاةم الصيقري وأا حايد 
امةفراي ، وكا  حاع ًا للقره ، وله ين ال صانيف احلاوي، والاكت والعيو ، و أدب الدين 

وهو خم صر، و   دلا، روع عاه أبو بكر  ألحكا  السلطانية، وامقاا  يف ا ره والدنيا، وا
ه( عن ةت ومثانني ةاة.ان ر  452ا طي  ومجاعة  خرهم أبو العز بن كاديف يات ةاة )

)ل  (، وطبقات ابن كث  311/ 13(، وة  أع   الاب ء )636/ 0طبقات الفقهاء الشاععية )
418.) 

 (.0٩٩/ 6(، واجملقو  )425/ 3( يف ا خطوحب)يصح(، وال صوي  ين احلاوي الكب  )4)
 ( ان ر  ا صدرين السابقني.5)
 (.0٩٩/ 6( ان ر  اجملقو  )6)
 (.311/ 0(، وحاشية اجلق) )413/ 1(، وأةىن ا طال  )4٩1/ 3( ان ر  البيا  )7)
 (.545ا قدية احلضريية )ل  (، وشرا 0٩٩/ 6( ان ر  اجملقو  )8)
 (14٩/ 0(، ويغ  ا  اج )388/ 3( ان ر  حتفة ا  اج )٩)
 (.035/ 3) (، وةر ا ره 330/ 1(، وا هرب )425/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )12)
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 .(0)" ةال يصح إال باية يبيّ "  (1)وقال أبو حيىي البلخي
 قوال   الزوالويف صر ه باية بعد 

 .(3)أنه ال يصح  والصريح، ولو نوع قب) الغروب بلر ة، أحدمها  يصح
وصررااس؛ عهو صذا م يذن أول الاهذار ال يذن حذني ، أو بعدس مث إدا نوع قب) الزوال

 .(4)واخ ار بعضهم أنه ين حني الاية، على الصريح الاية
 (5)عقذد  ضذروة، الوجها  يبايا  على القولني عيقن نرر صو  يو  قذدو  زيذد  وقي)
وإال؛ عقذذن ، إ  قلاذذا  مز ذذه؛ عهذذو صذذا م هاذذا يذذن أولذذه هذذ) مز ذذه عذذن نذذررس؟، وهذذو صذذا م
عذن   ، حب حصول مجي  شرا ط الصو  ين اميسام و  س ين أول الاهارواشرتُ ، وقت الاية

 .(7)أ يصح صويه ؛قبلها(6)كا  قد أك) أو جاي  وحنو دلا
ويف اشذذرتاحب خلذذو يذذا تقذذد  عذذن ا فطذذرات كاألكذذ) ، وعلذذى الثذذاين أنذذه يذذن وقذذت الايذذة

 وجها  

                                                             

، و  قضاء ديشق أاي  ا ق در، أبو حيىي البلخي ( هو زكراي بن أمحد بن حيىي بن يوةى القاضي1)
وكا  ين كبار الشاععية وأصراب الوجوس وله اخ يارات  ريبة، وكا  حسن البيا  يف الا ر عرب 

ان ر  طبقات  ه(.332اللسا  يف اجلدل، تويف بديشق يف شهر ربي  األول وقي) اآلخر ةاة )
 (.112/ 1(، وطبقات ابن قاضى شهبة )0٩8/ 3(، وطبقات السبكي )050 )ل  ابن كث 

 (.075/ 6(، وكفاية الابيه )0٩0/ 6( ان ر  اجملقو  )0)
 (.0٩0/ 6(، واجملقو  )٩/ 4(، وهناية ا طل  )426/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )3)
 (.313/ 0ق) )(، وحاشية اجل38٩/ 3(، وحتفة ا  اج )0٩0/ 6( ان ر  اجملقو  )4)
(، وجمق  ةار 475/ 14  ارتفا  أول الاهار بعد طلو  الشق . ان ر  لسا  العرب )( الَضروة5)

 (.387/ 3األنوار )
 أ(.001( هناية اللوحة )(6
 (.350/ 0(، وروضة الطالبني )0٩3/ 6( ان ر  اجملقو  )7)
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 .(3()0)ومجاعة ين الصرابة (1)وأا زيد ةريجابن وياس  إىل ، أحدمها  ال
 .(4)"ال حي) حكاية هرا الوجه"  وقال الغزا 
والصذريح ا اصذول ، ويا أظاذه يصذح عقذن نسذ  إليذه يذن الصذرابة"  قال الاووي

 .(5)"وبه قط  مجاعة أنه يشرتحب
 وعلى هرا عفي اشرتاحب خلوس عقا يااعيه ين الكفر واجلاو  واحليض وجها  

 .(6)كا فطرات  أصرهقا  أنه يشرتحب أيضاً 

                                                             

دمحم بن أمحد بن عبد هللا بن دمحم، ا رزوي الفاشاين الفقيه الشاععي، ين قرية عاشا  إحدع  ( أبو زيد1)
قرع يرو كا  ين األ قة األج ء، حسن الا ر يشهورًا ابلزهد حاع ًا للقره ، وله عيه وجوس 

ا رزوي، ولد ةاة   ريبة. أخر الفقه عن أا إةراهب ا رزوي، وأخر عاه أبو بكر القفال
(، وطبقات ابن 71/ 3ان ر  طبقات السبكي ) ه(.371ه(، وتويف يف رج  ةاة )321)

 (.028/ 4(، ووعيات األعيا  )145/ 1قاضى شهبة )
؛  ، لكاها أخ   ين األصراب  يف األص) يصدر أطلق على أصراب الرةول ( الصرابة0)

كالعَلم أم، وأرا نُس  الصراا إليها إ ف  لكوهنا بغلبة االة عقال يف أصراب الرةول 
، والصاح  يش ق ين الصربة، وهي وإ  كانت تعم القلي) والكث  لكن العرف األصراب

بعد الابوة يف   و ين لقي الايب خصصها  ن كثرت ي زي ه وطالت صرب ه، مث الصراا ه
 (.558حال حياته يق ة يؤيااً به ويات على دلا. ان ر  الكليات )ل  

أا طلرة وأا أيوب وأا الدرداء وأا هريرة مهنع هللا يضر، وجاء يف  عن مجاعة ين الصرابة ( حكاس ا  و 3)
(  " عن أا الدرداء، أنه كا  أييت أهله حن 7777، 7776ا  073/ 4اف عبد الرزاهب )يص

ال    هرا اليو  »عامدس أو ال  دس، عيقول  « ه) ين  داء؟»يا صف الاهار، ويسأأم عيقول  
حتقيق  عفاف ابرمحة(، وهناية  015عيصويه، وقد أصبح يفطرًا ". ان ر  ت قة االابنة )ل 

 (.317/ 6(، وع ح العزيز )12/ 4ا طل  )
 (.15٩( ان ر  تكقلة ا طل  العا  )ك اب الصو  ل  4)
 (.0٩3/ 6( ان ر  اجملقو  )5)
 (.350/ 0(، وروضة الطالبني )0٩3/ 6(، واجملقو  )31٩/ 6( ان ر  ع ح العزيز )6)



 دراسةً وحتقيقًا.............هـ(727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل )ت:

112 

أو ، عأعذذذذذاهب أو جماذذذذو ً ، أول الاهذذذذار مث أةذذذذلم واثنيهقذذذذا  ال؛ عيمذذذذوز  ذذذذن كذذذذا  كذذذذذاعراً 
 .(1)مث طهرت أ  ياوي صو  دلا اليو  حا ضاً 

وقممممد مممممر يف ، عنممممد الكنممممرين أن الصمممموم ال يبطممممل بنيممممة اخلممممروج فممممرع: الصممممح
 .(0)الصالم

عفذذي بطذذ   صذذويه يف احلذذال ، "؛ خرجذذت يذن صذذوييإدا جذذاء عذذ   يذذث ً "ولذو قذذال 
 طريقا  

ويف بط نذه عاذد وجذذود ، (3)يبطذ)وأصذرهقا  القطذذ  أبنذه ال ، أحذدمها  عيذه الوجهذا 
 .(4)وجها   أصرهقا  ال الشرحب

 .(5)أبنه لو نوع أ  يفطر بعد ةاعة؛ أ يبط) صويه وجز  ا اوردي
وقلاذا يبطذ) بايذة ا ذروج؛ بطذ) ، ولو نوع ا روج ين صويه أبك) أو مجا  أو حنومهذا

 .(6)يف احلال
 (7)اجلقا  وأأنه ال يبط) حن يضي زين إيكا  األك)   وجهاً  وحكى ا اوردي

 .(8)"وهو  ري  ضعيف"  قال الاووي
  

                                                             

 (.0٩3/ 6(، واجملقو  )12/ 4( ان ر  هناية ا طل  )1)
 (.63/ 4(، وا هقات )1٩0/ 3وشرا يشك) الوةيط ) (،3/4٩7( ان ر  البيا  )0)
 (.355/ 0(، وروضة الطالبني )0٩7/ 6(، واجملقو  )347/ 6( ان ر  ع ح العزيز )3)
 (.0٩7/ 6(، واجملقو  )143/ 3( ان ر  ال هري  )4)
 (.425/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )5)
 (.325/ 6(، وكفاية الابيه )0٩8/ 6( ان ر  اجملقو  )6)
 (.425/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )7)
 (.0٩8/ 6( ان ر  اجملقو  )8)
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 .(0)وجها  تقديا يف ك اب الص ة (1)ولو تردد يف ا روج عفي البط  
عاوع االن قال إىل صو   خذر؛ ، عن قضاء أو نرر أو كفارة أو عدية ولو كا  صا قاً 

 ؟وه) يبط) يا هو عيه أو ياقل  نف ً ، (3)أ يا ق) إليه
بطلذذذه؛ عفذذذي بط نذذذه توإ  قلاذذذا ، بطلذذذه؛ بقذذذي علذذذى يذذذا كذذذا تإ  قلاذذذا نيذذذة ا ذذذروج ال 

 .(4)وحنوس هرس عصراً الوجها  عيقن نوع قل  ظُ  وانق به نف ً 
 .(5)"ومري ا  ف عيقا لو رعض نية الفرضية عقط"  قال البغوي
أصذو  "  علذو قذال، قولاا  جازية؛ ع  يصح الصذو  بايذة يذرتددة :(6)امس(اخل)القيد 

؛ أ يصذذذذح "أعطذذذذر أو، أو أصذذذو ، أو تطوعذذذذاً ، عذذذن ريضذذذذا  أو أصذذذذو ، أو ال أصذذذذو ،  ذذذداً 
 .(7)صويه

 ويصذح نفذ ً ، ؛ أ مز ذه عذن القضذاء قطعذاً "أو تطوعذاً ، أصو  عذن القضذاء"  ولو قال
 .(٩)   ريضا  (8)يف

                                                             

  وقو  الفع)    كاٍف مةقاحب القضاء، والفاةد يرادف للباط) يف اصط ا أصراب ( البط  1)
  أنه يبط) الشاععي إال يف الك ابة وا ل  والعارية والوكالة والشركة والقرض واحلج، وصورته يف احلج

ابلردة ويفسد ابجلقا . وحكم الباط) أنه ال م  قضاؤس وال يضي إ ف الفاةد. ان ر  البرر 
(، األشباس والا ا ر ٩8/ 0(، واألشباس والا ا ر للسبكي )07/ 0ا يط يف أصول الفقه )

 (.086للسيوطي )ل  
 (.0٩7/ 6وبه قط  األكثرو   ال يبط) وجهاً واحداً ". ان ر  اجملقو  )   "ا ره ( قال الاووي0)
 (.326/ 6(، وكفاية الابيه )4٩5/ 3( ان ر  البيا  )3)
 (.0٩8/ 6(، واجملقو  )11/ 4( ان ر  هناية ا طل  )4)
 (.143/ 3( ان ر  ال هري  )5)
 لراب (، وا ثبت هو الصواب؛ ةس  يا تقد  ين العدد.( يف ا خطوحب )ا6)
 (.5٩/ 4(، وا هقات )353/ 0( ان ر  روضة الطالبني )7)

 ب(.001( هناية اللوحة )(8
 (.158/ 3(، وهناية ا  اج )387/ 3( ان ر  حتفة ا  اج )٩)
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عن  أ يع قذد كونذه يذن ، ين ريضا  ولو نوع ليلة الث ثني ين شعبا  أ  يصو   داً 
وإال عذذذأ  ، إ  كذذذا  ياذذه يذذذن  ريضذذا  أصذذذو   ذذداً "  عقذذال، عذذن  ردد ني ذذذه، ؛ ن ذذذرريضذذا 

 .(1)على الصريح ؛ أ مز ه عن ريضا "يفطر أو ي طو 
 .(0)"وإال عأ  ي طو "عيقا إدا قال   كونه ين شعبا ؛ صح صويه نف ً   اب  وإ 

؛ عذذ  يع ذذ  شذذرعاً  (3)عذذن  أ يسذذ اد عقذذدس إىل يسذذ اد، وإ  اع قذذد كونذذه يذذن ريضذذا 
 .(4)وإ  اة اد إىل أير شرعي؛ أجزأس إدا اب  كونه ين ريضا ، اع بار به

 واملستندات الشرعية ثالثة:
أو صمبية ، أو اممرأم، أو عبمد، أحدها: إخبار من ينق به عن ر ية ا مالل ممن حمر

 .(5)ذوي رشد
 

                                                             

 (.5٩/ 4(، وا هقات )4٩3/ 3(، والبيا  )30/ 4( ان ر  هناية ا طل  )1)
/ 1(، وامقاا  يف ح) ألفاظ أا شما  )413/ 1(، وأةىن ا طال  )0٩7/ 6ان ر  اجملقو  ) (0)

036.) 
ين االة ااد لغًة  يصدر اة اد. وأصله ةاد. يقال  ةادت إىل الشيء، وأةادت إليه  ( يس اد3)

ادت إليه ين ا  ا ، واة اد إىل واة ادت إليه  إدا يلت إليه واع قدت عليه. وا ساد  يا اة 
 ع    جلأ إليه يف طل  العو .

 ول ة ااد يف االصط ا يعا  ث ثة  
األول  االة ااد احلسي، وهو أ  يي) امنسا  على الشيء يع قدًا عليه، واالة ااد ذرا ا عىن  

 طبق ا عىن اللغوي.
 الثاين  االة ااد إىل الشيء مبعىن االح ماج به. 
 لث  االة ااد مبعىن ثبوت احلكم أبثر رجعي، وهو اب عىن الثاين والثالث يع   اة ااداً يعاوايً.الثا 
(، ويعمم ا صطلرات 124/ 4(، وا وةوعة الفقهية الكوي ية )0٩1/ 1ان ر  ا صباا ا ا  ) 

 (.160، 161/ 1واأللفاظ الفقهية )
 (.353/ 0(، وروضة الطالبني )0٩6/ 6(، واجملقو  )308/ 6( ان ر  ع ح العزيز )4)
 ( ان ر  ا راج  السابقة.5)
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 .(4)"(3)أو يراهق، أو صيب"  (0)وا ايلي (1)وقال اجلرجاين
 .(5)"نفسه إليهأو عاةق ةكات "  قال اجلرجاين

 عن  أ يكن ياه؛ عهو تطذو ، أصو  عن ر يضا "  -واحلالة هرس-ولو قال يف ني ه 
وعيذذذذه وجذذذذه أنذذذذه ، ظذذذذاهر الذذذذا  أنذذذه ال يصذذذذح وإ  اب  أنذذذذه يذذذذن ريضذذذا "قذذذال اميذذذذا   ، "

 .(6)ورأع طرد ا  ف عيقا إدا جز  أيضاً ، "يصح
 .(7)يع دويف خ  العبد وجه أنه ال 

ويف يعذذذىن هذذذرا يذذذا إدا حكذذذم احلذذذاكم بشذذذهادة عذذذدلني أو عذذذدل وجذذذوز س؛ عننذذذه يلزيذذذه 
 .(8)الصو  ومز ه إدا نواس وإ  كا  يف نفسه ين دلا تردد وارتياب

  

                                                             

، قاضي البصرة وشيخ الشاععية ذا يف   هو أمحد بن دمحم بن أمحد، أبو العبا  اجلرجاين( اجلرجاين1)
تفقه على الشيخ أىب إةراهب، وكا  ين عصرس، صاح  "ال ررير"، و"الشاىف"، و"البلغة"، 

(، 123)ل  (، والعقد ا ره 1/026ان ر  ةلم الوصول ) ه(.480األعيا ، يات ةاة )
 (.4/74وطبقات السبكي )

البغدادي،  احلسن ا ايلي  هو أمحد بن دمحم بن أمحد بن القاةم بن إمساعي) الضيب أبو ( ا ايلي0)
در  الفقه على الشيخ أىب حايد امةفرا يىن، وصاف اجملقو ، وا قا ، واجملرد، واللباب، 

(، 36٩ه(. ان ر  طبقات ابن كث  )ل  415ه(. ويات ةاة )368واألوةط. ولد ةاة )
 (.4/4٩(، وطبقات السبكي )74)ل   والعقد ا ره 

 (.11(، وطلبة الطلبة )ل  062/ 5  الغ   الري قد قارب احللم. ان ر  هتري  اللغة )( ا راهق3)
 (.505/ 0(، وعمالة ا  اج )0٩6/ 6( ان ر  اجملقو  )4)
 (.0٩6/ 6( ان ر  اجملقو  )5)
 (.33/ 4( ان ر  هناية ا طل  )6)
 (.150/ 3( ان ر  ال هري  )7)
 (.354/ 0(، وروضة الطالبني )331/ 6( ان ر  ع ح العزيز )8)
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عذذذندا عذذذرف ،   األهلذذةأو احلسذذذاب بِسذذذ (1)يعرعذذة طلذذذو  اأذذذ ل ابل امذذيم ويذذن دلذذذا
 .(0)بت الطلو  ابلشهادة؛ صح صويهثعليه مث  عاوع يع قداً ، م أو احلاة  دلاا امّ 

وإ  أ يثبذذذت عهذذذ) لذذذه االع قذذذاد عليذذذه ومز ذذذه لذذذو صذذذايه أو يلزيذذذه الصذذذو ؟ عيذذذه كذذذ   
  (3)وحاصله مخسة أوجه، يا شر لألصراب

لكذن مذوز أقذا ، وال   مهذا بذرلا شذيء، وال احلاةذ ، أصرها  أنه ال يلز  ا ذامم
 ن عرضهقا.وال مز هقا ع، الصو  دو    مها

 ومز هقا.، والثاين  موز أقا
 وال موز للقامم.، والثالث  موز للراة  ومز ه

 .(4)وموز لغ مها تقليدمها، الراب   موز أقا
 .ولغ مها تقليد احلاة  دو  ا امم، ا اي   موز أقا

  

                                                             

   علم يعرف به االة دالل ابل كش ت الفلكية على احلوادث االرضية.( ال اميم1)
 ال الكو .وا اّمم  ين يا ر يف الامو  ةس  يواقي ها، وة ها، ويس طل  ين دلا أحو  
 (.348(، والقايو  الفقهي )ل  1161ان ر  القايو  ا يط )ل   

 (.045/ 6(، وكفاية الابيه )157/ 3( ان ر  حلية العلقاء )0)
 (.60/ 4(، وا هقات )082/ 6( ان ر  اجملقو  )3)
  أصله يف اللغة يأخود ين الق دة، الم يقّلد   س ذا. قال ابن عار   "القاف وال   ( ال قليد4)

 يدل أحدمها على تعليق شيء على شيء وليّه به، واآلخر على ح  ونصي .والدال أص   صريرا ، 
(، والبرر ا يط 1٩/ 5واصط حاً  قبول قول الغ  ب  حمة وال دلي). ان ر  يقايي  اللغة ) 

 (.64(، وال عريفات )ل  306/ 8 أصول الفقه )يف
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فذ   مبعرع ذه قيذق دعذال اميم أيذر ، ويعرعة اأ ل ب سي  الققر    يعرع ذه ابل امذيم
 .(4)الامو  (3))يراق (يشرتم عيه اجلقهور لن  (0)(1)ويعرع ه اب اازل كا سو ، اآلحاد

ممن  أنمه يصموم غمداً  فتذا نمو  ليلمة النالثمني ممن رمضمان، (5)الناي: االستصحاب
 .(6)فكان منه  صح صومه، وإن   يكن منه  فهو مفطر، إن كان منه رمضان

أو أصذو  ، أو أصذو  أو أتطذو ، إ  كذا  ياذه يذن ريضذا  أصذو   ذداً "  ولو قال عيها
 .(7)عبا  كونه ياه؛ أ يصح صويه؛ ألنه أ مز ، "أو أعطر

فمتذا اشمتبه صموم شمهر ، ريف حق من اشمتبه  عليمه الشمهو  (8)االجتهاد النالث:
ممن همو يف طمرف بمالد اإلسمالم   أو، وحنوها (٩)حمبوس مبطمورم على أسري أو رمضان

                                                             

(، ويعمم الصواب 173/ 1  ا درم إبحدع احلوا  ا ق . ان ر  ا عمم الوةيط )( ا سو 1)
 (.66٩/ 1اللغوي )

 أ(.000( هناية اللوحة )(0
 (.168ب الصو  ل ( يف ا خطوحب )يرا ين(؛ وال صوي  ين تكقلة ا طل  العا  )ك ا3)
 (.52/ 4(، وا هقات )1٩4/ 3( ان ر  شرا يشك) الوةيط )4)
   لغًة  طل  الصربة، وهي ا  زية.( االة صراب5)

واصط حاً  احلكم بثبوت أير يف الزيا  الثاين بااًء على ثبوته يف الزيا  األول؛ لفقدا  يا يصلح  
 (.377/ 3(، وكشف األةرار )361(، وهناية السول )ل  027لل غي . ان ر  القايو  الفقهي )ل  

 (.562/ 1(، وبداية ا  اج )33/ 4(، وهناية ا طل  )333/ 1( ان ر  ا هرب )6)
 (.353/ 0(، وروضة الطالبني )307/ 6(، وع ح العزيز )156/ 3ان ر  ال هري  ) (7)
  لغًة  برل الوة  والطاقة، وال يس عق) إال عيقا عيه جهد ويشقة، يقال  اج هد يف مح) ( االج هاد8)

 الرحى، وال يقال  اج هد يف مح) الاواة.
 واصط حاً  برل الوة  يف الا ر يف األدلة الشرعية الة اباحب األحكا  الشرعية. 

 (.025/ 0(، وإرشاد الفرول )007/ 8(، والبرر ا يط )135/ 3ان ر  لسا  العرب )
على السمن.   يكا  حتت األرض قد ُهيئ لُيطقر عيه ال  والفول وحنوس، وصار علقًا ( ا طقورة٩)

 (.436(، ويعمم لغة الفقهاء )ل  565/ 0) (، وا عمم الوةيط378/ 0ان ر  ا صباا ا ا  )
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صمام ممن غمري اجتهماد فوافمق  فمتن، (1)فعليه أن جيتهد فيه ابلنظمر يف التمواريخ املعلوممة
 .(3()0)ويلزمه اإلعادم  جيزئه قطعاً   رمضان

 وإ  اج هد علم ي هر له شيء عوجها  
قذذذذذني ويقضذذذذذي وهذذذذذو قذذذذذول الشذذذذذيخ أا أحذذذذذدمها  يلزيذذذذذه أ  يصذذذذذو  علذذذذذى ةذذذذذبي) ا امّ 

 .(5()4)حايد
 وهذو"  الاذووي قذال، (6)يذؤير ابلصذو ؛ أل  األصذ) عذد  الوجذوب أنه ال وأصرهقا 

 .(7)"الصواب
، قذد جذاء أو يضذى وأ يعلذذم أ  ريضذا  ولعذ) الشذيخ أاب حايذد أراد إدا علذم أو ظذذنّ 

أو  وال ظذذذن عياذذذذه لكاذذذذه لذذذذو كذذذذا  كذذذذرا؛ لكذذذذا  يصذذذذو  ويقضذذذذي لوقذذذذو  صذذذذويه يف ريضذذذذا 
 .(8)بعدس

  

                                                             

 (.084/ 6(، واجملقو  )331/ 6( ان ر  ع ح العزيز )1)
 يف األول.  لغًة  ال كرير. واصط حاً  عع) ا أيور به يف وق ه ا قدر له شرًعا  لٍ) ( امعادة0)

 (.447/ 1(، وشرا خم صر الروضة )01٩/ 1ان ر  يعمم ا صطلرات واأللفاظ الفقهية ) 
 (.153/ 0(، ويغ  ا  اج )084/ 6( ان ر  اجملقو  )3)
مث  ( الشيخ أبو حايد  هو أمحد بن أا طاهر دمحم بن أمحد ابن الشيخ اميا  أبو حايد امةفرايي ، 4)

البغدادي، ولد ةاة أرب  وأربعني وث ث يا ة، تفقه على ابن ا رزاب ، وأا القاةم الداركي، وأخر 
بلغت  ، وا اوردي، وا ايلي، ُعلق عاه تعاليق يف شرا ا زينأبو الطي  الط ي عاه القاضي

(، واتريخ 345ان ر  طبقات ابن كث  )ل   ه(.426مخسني جملداً، تويف يف شوال ةاة )
 (.1٩3/ 17(، وة  أع   الاب ء )121/ ٩امة   )

 (.087/ 6(، واجملقو  )488/ 3( ان ر  البيا  )5)
 (011/ 0الغرر البهية )(، و 160/ 3(، وهناية ا  اج )087/ 6( ان ر  اجملقو  )6)
 (.087/ 6( ان ر  اجملقو  )7)
 ( ان ر  ا رج  السابق.8)
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 شهر عصايه عله أربعة أحوال ولو  ل  على ظاه 

أو  ذ س بعذدس أو قبلذه؛  أحدها  أ  يس قر امشذكال؛ عذ  يعلذم أنذه صذادف ريضذا 

 .(1)عيمز ه وال إعادة

 .(0)؛ عيمز ه قطعاً الثانية  أ  يواعق صويه ريضا 

وال يضذذذذر ، (3)وال يلزيذذذذه القضذذذذاء ؛ عيمز ذذذذه قطعذذذذاً الثالثذذذذة  أ  يواعذذذذق يذذذذا بعذذذذد ريضذذذذا 

 .(4)امتيا  به باية األداء

 وقي)  قوال   ، لكن ه) الصو  الري أتى به أداء أ  قضاء؟ وجها 

 .(5)أصرهقا  أنه قضاء

عذذن  ، اتيذذاً  وشذذهر ريضذذا  وت هذذر عا ذذدهتقا عيقذذا إدا كذذا  الشذذهر الذذري صذذايه  قصذذاً 

ولذذو كذذا  ، نذذه قضذذاء؛ لزيذذه صذذو  يذذو   خذذر وهذذو الصذذريحإوإ  قلاذذا ، نذذه أداء؛ أجذذزأسإقلاذذا 

وإ  قلاذا أداء؛ ، آلخر إدا عذرف احلذال عيذهانه قضاء؛ عله إعطار اليو  إعن  قلاا ، ابلعك 

هذذرا كلذذه إدا واعذذق ، قطعذاً  وإ  كذذا  الشذذهرا  ي واعقذا  يف الاقصذذا  أو ال قذذا ؛ أجذذزأس، عذ 

 .(6)   شوال ودي احلمة

                                                             

 (.085/ 6(، واجملقو  )462/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )1)
 (.085/ 6(، واجملقو  )486/ 3( ان ر  البيا  )0)
 (.486/ 3(، والبيا  )462/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )3)
 )هرس إحدع الصور الم)يصور( عيها القضاء باية األداء(.( هاا يف اأايش إط يغاير 4)
 (.066/ 6(، وكفاية الابيه )085/ 6( ان ر  اجملقو  )5)
 (.156/ 3(، وال هري  )088/ 3) (، وةر ا ره 67/ 4( ان ر  هناية ا طل  )6)
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ومثانيذذذذة ، إ  كذذذذا  كذذذذاي ً  شذذذذوال؛ صذذذذح لذذذذه ياذذذذه تسذذذذعة وعشذذذذرو  يويذذذذاً  (1)عذذذذن  واعذذذذق

وإ  ، قضذذذذاء يذذذذو  يطلقذذذذاً  (0)]ععليذذذذه[ مث إ  جعلاذذذذاس أداءً  ،إ  كذذذذا   قصذذذذاً  وعشذذذذرو  يويذذذذاً 

 .(4()3) قصاً إ  كا   ضِ أ يق جعلااس قضاءً 

، إ  كذذذذا  اتيذذذذاً  يويذذذذاً  (6)[ و عشذذذذر ]احلمذذذذة؛ صذذذذح لذذذذه ياذذذذه ةذذذذ ة وعذذذذق دي وا  (5)وإ 
؛ قضذى ث ثذة  قصذاً  وكذا  ريضذا  عن  جعلاذاس قضذاءً ، (7)   قصاً اومخسة وعشرو  إ  ك

 ؛ قضذذذىكذذذاي ً   وإ  كذذا  ريضذذذا ، وأربعذذة إ  كذذذا   قصذذذاً ، أاي  إ  كذذا  دو احلمذذذة كذذذاي ً 
؛ قضذذى أربعذذة أاي  بكذذ) وإ  جعلاذذاس أداءً ، ومخسذذة إ  نقذذ ، أربعذذة أاي  إ  ن دو احلمذذة

 .(8)حال

                                                             

 ب(.000( هناية اللوحة )(1
 (.085/ 6وال كقي) ين اجملقو  ) ( يا بني ا عقوع ني ةاقط(0
(  "عن  جعلااس 085/ 6يف اجملقو  ) ( ي هر أ  هاا ةقط يف ا خطوحب يدل عليه ك   الاووي(3

وإ  كا    قصًا ع  شئ عليه إ  ن شوال ويقضي يويًا إ  نق  بدل العيد قضاًء وكا  ريضا 
اتيًا قضى يويًا إ  ن شوال وإال عيويني وإ  جعلااس أداًء لزيه قضاء يو  على ك) تقدير  ريضا 

 ".بدل يو  العيد
 (.085/ 6(، واجملقو  )334/ 6( ان ر  ع ح العزيز )4)

 ( هاا شط  على كلقة )كا (.(5
 يف ا خطوحب )عشرين(، وا ثبت هو الصواب.( 6)

 (.155(، و اية البيا  )ل  470(، وع ح الرمحن )ل  354/ 0( ان ر  روضة الطالبني )7)
 (.086/ 6(، واجملقو  )336/ 6( ان ر  ع ح العزيز ) 8)
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ال  (0)يف أ  صذذو  أاي  ال شذذريق (1)هذذرا كلذذه علذذى ظذذاهر ا ذذره "  قذذال ابذذن عبذذدا 
علذذى أ  للق ق ذذ  أ  يصذذويها وإىل يذذن لذذه ةذذب  يف صذذويها  عذذن  صذذررااس باذذاءً ، يصذذح

 .(3)"مبثابة ا  ق  ؛  عرو احلمة كشوال
  

                                                             

يف الاق) بركرهم طريقني أو  عاد اخ  ف األصراب   يطلق على الراجح يف ا ره ( ا ره 1)
 (.1/6أكثر. ان ر  روضة الطالبني )

  هي احلادي عشر، والثاين عشر والثالث عشر ين دي احلمة، مسيت برلا؛ ألهنم  ( أاي  ال شريق0)
حلو  األضاحي أي يقددوهنا ويقطعوهنا وياشروهنا للشق . ان ر  تفس   ري  كانوا يشّرقو  عيها 

(، وا طل  على ألفاظ ا قا  132(، وحترير ألفاظ ال ابيه )ل  468يا يف الصريرني )ل  
 (.138)ل  

 (.063/ 6(، وكفاية الابيه )337/ 6( ان ر  ع ح العزيز )3)
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عاذذذد تبذذذني احلذذذال؛ ععليذذذه  عذذذن  أدرم ريضذذذا ، الرابعذذذة  أ  يواعذذذق صذذذويه قبذذذ) ريضذذذا 
 أشذذذذهرمها وأصذذذذرهقا أ  عيذذذذه قذذذذولني  عطريقذذذذا   إال بعذذذذد يضذذذذيه؛ وإ  أ ي بذذذذني، (1)صذذذذويه

 .(3)أنه ال يقضي (0)أحدمها  وهو القدمي
 .(5)  أنه يقضي(4)واجلديد

ا ذذ ف علذذى ا ذذ ف عيقذذا إدا واعذذق يذذا  وبذذىن مجاعذذة يذذن ا راةذذانيني يذذاهم  القفذذال
 .(6)ويقضي، ؛ ع أو قضاءً ، ؛ أجزأسعن  جعلااس أداءً ، أنه أداء أو قضاء بعد ريضا 

وا ذذذذذ ف  ، (7)والباذذذذذاء إمنذذذذذا يصذذذذذح إدا كذذذذذا  ا ذذذذذ ف يف األصذذذذذ) قذذذذذولني ال وجهذذذذذني
 أيضذذاً  أنذذه جذذارٍ  وقذذد تقذذد ، هذذ) مذذز هم، كذذا  ف عيقذذا إدا وقذذف احلمذذيج اليذذو  الثذذاين

وعلذى ، ين الطذريقني عيقذا إدا صذلى ابالج هذاد مث اب  أنذه صذلى قبذ) الوقذت على األصح
أحذذذد الطذذذريقني عيقذذذا إدا اب  لذذذه  اةذذذة ا ذذذاء الذذذري أدع اج هذذذادس إىل طهارتذذذه ع وضذذذأ بذذذه 

                                                             

 (.3٩7/ 3  اج )(، وحتفة ا354/ 0( ان ر  روضة الطالبني )1)
  أي ين قو  اميا  الشاععي  وهو يا قاله قب) دخوله يصر، وأشهر رواته  أمحد بن حاب) ( القدمي0)

اميا  الشاععي عاه وقال  "ال أجع) يف ح) ين رواس  وقد رج  والزعفراين والكرابيسي وأبو ثور،
(، ويعمم يصطلرات 07وةلم ا  علم ا  اج )ل   (52/ 1ع ". ان ر  هناية ا  اج )

 (.62الشاععية )ل  
 (0٩1/ 3(، والامم الوهاج )163/ 3( ان ر  هناية ا  اج )3)
للشاععي هو ا ع قد وعليه    هو قول الشاععي مبصر تصايفًا أو إع اءاً، والقول اجلديد( اجلديد4)

وأشهر رواته  البويطي وا زين والربي  ا رادي والربي  اجليزي وحريلة  يرجو  عاه. العق)؛ أل  القدمي
ويون  بن عبد األعلى وعبدهللا بن الزب  ا كي ودمحم بن عبدهللا بن عبداحلكم، وين الك   

(، وةلم 152ان ر  الفوا د ا كية )ل   ا خ صر، والبويطي، واأل . اجلديدة ل يا  الشاععي 
 (.06(، ويعمم يصطلرات الشاععية )ل  07ا  علم ا  اج )ل  

 (.354/ 0(، وروضة الطالبني )086/ 6( ان ر  اجملقو  )5)
 (.086/ 6(، واجملقو  )158/ 3(، وال هري  )68/ 4( ان ر  هناية ا طل  )6)
 (.086/ 6قو  )( ان ر  اجمل7)
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أو ، أو  ةذذياً  وعيقذذا إدا صذذلى باماةذذة جذذاه ً ، بلذذةوعيقذذا إدا تذذيقن ا طذذأ يف القِ ، وصذذلى
وعيقذذذا إدا ، وعيقذذا إدا نسذذذي ترتيذذذ  الوضذذذوء أو الفاحتذذذة ،ابل ذذيقم وقذذذد نسذذذي ا ذذذاء يف رحلذذذه

إىل  وعيقا إدا دع  الزكذاة، صلوا ص ة شدة ا وف مث اب  أ  ال عدو أو أ  بياهم خادقا
ذذذذعذذذذن نفسذذذذه لعَ  (1)[حذذذذج]أوعيقذذذذا إدا ، يذذذذن ظذذذذن عقذذذذرس عبذذذذا  أنذذذذه  ذذذذ  ، (3)]عذذذذَ ِئ[ (0)بهضا

 .(4)امجزاءوالصريح يف الك) عد  
 .(6)القولني (5)على طريقة وهو األصح، والطريق الثاين  القط  بوجوب القضاء

يذذذا عاتذذذه ياذذذه علذذذى  ءويف قضذذذا، (7)؛ لزيذذذه صذذذو  ابقيذذذهعذذذن  تبذذذني لذذذه احلذذذال يف ريضذذذا 
 الطريقة األوىل طريقا  

 .(8)القولني عيقا إدا اب  بعدسأصرهقا وأشهرمها  أنه على 
 .(٩)والثاين  القط  بوجوب القضاء

                                                             

 .(086/ 6اجملقو  )يف ا خطوحب )حج(، وال صوي  ين ( 1)

  ابلضاد ا عمقة ين العض ، وهو القط  كأنه قط  عن كقال احلركة ويقال اب هقلة  ( ا عضوب0)
 كأنه قط  عصبه.

وال يقدر على االة قسام والثبوت عليها.  وشرعاً  الشيُخ الكب  الري ال يثبت على الراحلة 
وقي)  هو الرج) الَزِين  الري ال حركة به كأ  الزيانة عضب ه وياع ه احلركة. ان ر  ا صباا ا ا  

(، 040(، وال وقيف على يهقات ال عاريف )ل  184/ 1(، والا م ا س عرب )414/ 0)
 (.011وال عريفات الفقهية )ل  

 يا بني ا عقوع ني ين اأايش. ((3
 (.065، 064/ 6(، وكفاية الابيه )087، 086/ 6(، واجملقو  )488، 487/ 3( ان ر  البيا  )4)

 أ(.003( هناية اللوحة )(5
 (.354/ 0(، وروضة الطالبني )088/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 6)
 (.086/ 6(، واجملقو  )088/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 7)
 (.354/ 0(، وروضة الطالبني )342/ 6( ان ر  ع ح العزيز )8)
 (.0٩1/ 3(، والامم الوهاج )086/ 6( ان ر  اجملقو  )٩)
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 فروع:
بمممه القضممماء فوافمممق  انوايً  فصمممام شمممهراً  الول: لمممو اجتهمممد فظمممن فممموات رمضمممان

 .(0)وفيه نظر، أنه جيزئه (1)عن والده الروايي  حكى رمضان
 :(4)أوجه فنالثة  (3)  فلم يعرف الليل من النهارالظلمةاستمرت على احملبوس الناي: 

 العرر. ادرةل ؛أحدها  يصو  ويقضي
 واثنيهقا  ال يصو ؛ ل عرر اجلز  ابلاية.

 .وال يقضي، وأصرها  ي ررع ويصو 
الاهذذار؛ لزيذذذه علذذو اب  لذذه أ  صذذويه صذذذادف الليذذ) دو  ، وعلذذى القذذولني أبنذذه يصذذذو 

 .(5)القضاء اتفاقاً 
فمتن حتقمق ، نفطر ابجلمماع يف بعم  الايمفم، النالث: لو صام احملبموس ابالجتهماد

 .(6)وإن صادف غريه    تلزمه،   لزمته الكفارمأنه صادف رمضان
  

                                                             

والد صاح  البرر حيكي عاه ولدس يف    إمساعي) بن أمحد بن دمحم بن أمحد الروايين( والد الروايين1)
 (.040/ 1(، وطبقات ابن قاضى شهبة )500) ل   البرر كث ًا أ يركروا وعاته. ان ر  طبقات ابن كث 

 (.0٩1/ 3(، والامم الوهاج )08٩/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 0)
 (.088/ 6  "هرس يسألة يهقة قّ) ين دكرها". ان ر  اجملقو  )( قال الاووي3)
 (.314/ 0(، وحاشية اجلق) )153/ 0( ان ر  ا صدر السابق، ويغ  ا  اج )4)
 (.066/ 6(، وكفاية الابيه )088/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 5)
 (.066/ 6وكفاية الابيه )(، 087/ 6( ان ر  اجملقو  )6)
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 يسأل ا   وبقي ين ا سا ) ا  علقة دز  الاية
فمممتن   فمممانقطع لمميالً ، احلمممائ  صمموم الغمممد قبممل أن ينقطمممع دمهمما تالوىل: لممو نممو 
أكنمممر  ويمممتم  ممما ابلليمممل (0)[يمممتم  ممما يف الليمممل أكنمممر احلمممي  أو معتمممادم]كانممم  مبتمممدأم 

 .(0)قطعاً   صح صومها احلي 
 األكثر وهي ت م ابللي)؛ عوجها  وإ  كانت يع ادة عادهتا دو  
 .(3)أصرهقا  صرة ني ها وصويها

 .(4)؛ أ يصحخم لفة أو كانت أا عادات ابللي) وال ي م أكثر احليضوإ  أ يكن أا عادة 
ولمو ، (5)    يصح صومه ولو شاء ليد"إن شاء ليد أصوم غداً " :النانية: لو قال

   فنالثة أوجه:"هللاإن شاء " :قال
 .(6)وصرره ا اوردي، وهو قول الصيقري، أحدها  ال يصح
 .(7)الط ي واخ ارس القاضي، واثنيهقا  يصح

أنذذه إ  قصذذد   والراععذذي يذذاهم  القاضذذي، ا ققذذو وقطذذ  بذذه ، واثلثهذذا  وهذذو األصذذح
وإ  قصذذذذذد الذذذذذرتدد أو أطلذذذذذق؛ أ ، أو أ  وقذذذذذو  الصذذذذذو  مبشذذذذذيئة هللا تعذذذذذاىل؛ صذذذذذح، ال ذذذذذ م
 .(8)يصح

  

                                                             

 (..0٩8/ 6)وال كقلة ين اجملقو  بياض يف ا خطوحب يا بني ا عقوع ني ( (1
 (.355/ 0(، وروضة الطالبني )143/ 3( ان ر  ال هري  )0)
 (.0٩8/ 6(، واجملقو  )344/ 6( ان ر  ع ح العزيز )3)
 (.355/ 0( ان ر  ا صدرين السابقني، وروضة الطالبني )4)
 (.0٩8/ 6(، واجملقو  )4٩0/ 3ان ر  البيا  )( 5)
 (.4٩3/ 3(، والبيا  )424/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )6)
 (.0٩٩/ 6(، واجملقو  )4٩3/ 3( ان ر  البيا  )7)
 (.080/ 6(، وكفاية الابيه )0٩٩/ 6( يف ك اب الص ة، واجملقو  )063/ 3( ان ر  ع ح العزيز )8)
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 يذذذا كاذذذت صذذذريراً "  ولذذذو قذذذال، (1)؛ أ يصذذذح"إ  نشذذذطت أصذذذو   ذذذداً "  ولذذذو قذذذال
 .(0)؛ أجزأس"يقيقاً 

 فروع:
، أو نممذر أو كفممارم لمو علممم أن عليممه صمموم واجممب ال يممدري همل هممو مممن رمضممان

وكممما ، كممن نسمي صمالم مممن اخلممس و  يعمرف عينهما،    أجممزأه(3)واجبماً  فنمو  صموماً 
قضممماء اليممموم النممماي  فصمممام ونمممو  ، لمممو كمممان عليمممه قضممماء اليممموم الول ممممن رمضمممان

 :(4)احتمالني "املهذب"مها صاحب اوأبد، فوجهان
 .(6)مز ه (5)أحدمها 

يذذن  وكذذرا لذذو كذذا  عليذذه يذذو  يذذن ريضذذا "قذذال  ، (8)وبذذه جذذز  ا  ذذو ، (7)والثذذاين  ال
؛ ال (٩)) عذأع ق بايذة كفذارة ظهذار ذكفذارة قكقا لو كذا  عليذه  ،  ؛ ال مز هةاة  أخرع  لطاً 

 .(11)؛ كفاسعن واجبه يف ا وضعني وإ  كا  لو أطلق الاية، (12)"مز ه
  

                                                             

 (.322/ 6واجملقو  )(، 4٩0/ 3( ان ر  البيا  )1)
 (.083/ 3(، والامم الوهاج )322/ 6( ان ر  اجملقو  )0)

 ب(.003( هناية اللوحة )(3
 (.343/ 1( ان ر  ا هرب )4)

 ( هاا شط  على )ال(.(5
 (.411/ 1(، وأةىن ا طال  )322/ 6(، واجملقو  )4٩0/ 3( ان ر  البيا  )6)
 (.322/ 6(، واجملقو  )034/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 7)
 حتقيق  عفاف ابرمحة(. 02٩( ان ر  ت قة االابنة )ل 8)
  لغة  يأخود ين ال هر؛ أل  صورته األصلية أ  يقول لزوج ه  أنت علي ك هر أيي، وخصوا ال هر دو  البطن ال هار( ٩)

 الركوب، وا رأة يركوب الزوج، وكا  ط قاً يف اجلاهلية، وقي) يف أول امة  .والفخر و  مها؛ ألنه يوض  
(، والا م 018ان ر  الزاهر يف  ري  ألفاظ الشاععي )ل   واصط حاً  تشبيه الزوجة    البا ن أبنثى أ تكن ِح ً. 

 (.827(، وع ح الرمحن )ل  0٩/ 5(، ويغ  ا  اج )181/ 0ا س عرب )
 (.034/ 3) حتقيق  عفاف ابرمحة(، وةر ا ره  02٩ت قة االابنة )ل  ( ان ر 12)
 (.322/ 6( ان ر  اجملقو  )11)
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 الناي الركن
 اإلمسا  عن املفطرات

 .(1)أما اجلماع فسينيت، ومجاع، وخروج خارج، وهي ثالثة: دخول داخل
 (4)واالةذ قاء، (3)وةذيأيت الكذ   عيذه، (0)عياذدرج عيذه االةذ قااء  ج ا ذارجو وأيا خذر  

 .(5)وين  لبه القيء؛ أ يفطر، ؛ أعطرعقن تقيأ عقداً 
 .(6)أنه للخروج كاالة قااء  عالصريح، واخ لفوا يف ا وج  لفطرس

 .(7)قا يرج عالفطر لِ ، يرج  شيء ياه إىل ا عدة وإ  ق)نه يفطر ابلدخول عننه ال بد أ  إ  وقي)
 .(٩)ةيث تيقن أنه أ يرج  شيء إىل جوعه أو حتف ، (8)وياب  عليهقا يا لو تقيأ ياكوةاً 

                                                             

 (.1٩1( ان ر  )ل  1)
زوج ه أو   إخراج ا   بغ  مجا   ريًا كا  كنخراجه بيدس أو     ر  كنخراجه بيد ( االة قااء0)

/ 1(، وأةىن ا طال  )42٩/ 3ان ر  حتفة ا  اج ) ين الرج) وين ا رأة. أي ه، ويكو  االة قااء
 (.161/ 1(، ويعمم ا صطلرات واأللفاظ الفقهية )414

 (.13٩( ان ر  )ل  3)
/ 1ان ر  اتج العرو  ) ة خرج يا يف اجلوف عايدًا وألقاس.  اة فع) ين القيء؛ أي ا( اة قاء4)

 (.13٩(، والسراج الوهاج )ل  34٩/ 4(، وجمق  ةار األنوار )382
 (.356/ 0(، وروضة الطالبني )526/ 3(، والبيا  )048/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 5)
 (.356/ 0الطالبني )(، وروضة 31٩/ 6( ان ر  اجملقو  )6)
 (.0٩3/ 3(، والامم الوهاج )31٩/ 6( ان ر  اجملقو  )7)
سًا عانذاَ َكَ . قال مش  ( ياكو  ين الاَّكا 8)   وهو قل  الشيء على رأةه، َنَكَسه يَذااُكُسه َنكا

ة قاءة كأ  تقيأ ياكوةاً الدين الريلي  "والصريح أنه لو تيقن أنه أ يرج  شيء إىل جوعه ابال
(، 31٩بط) صويه؛ بااًء على أهنا يفطرة لعياها ال لعود شيء". ان ر  خم ار الصراا )ل  

 (.164/ 3(، وهناية ا  اج )041/ 6ولسا  العرب )
 (.356/ 0(، وروضة الطالبني )354/ 6( ان ر  ع ح العزيز )٩)
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عذن  قلاذا  "قذال اميذا   ، (1)عذ رف  جهذدس عغلبذه القذيء ورجذ  شذيء ولو تقيأ عقداً 
فطذر إدا أ يرجذ  يوإ  قلاذا ال ، بافسذه وإ  أ يرجذ  شذيء؛ عهاذا أوىل (0)(فطذر)ياالة قاء 

 .(3)"شيء إىل جوعه؛ عهو على ا  ف عيقا إدا ابل  يف ا ضقضة عسبق ا اء إىل جوعه
فيفطمر بكمل عمني دخلم  ممن الظماهر إىل البماطن يف منفمذ ، وأمما دخمول المداخل

 وفيه قيود:، (4)مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم
؛ عيذذدخ) عيهذذا كذذذ) يذذا يؤكذذ) ويشذذذرب و  مهذذا كاحلصذذاة والذذذدرهم عمممنيكذذ)   :أحذذدها

ويذذا يصذذ) بعضذذه ، يذذا حي ذذوي اجلذذوف عليذذه مجيعذذه، دخلمم قولاذذا   ويذذدخ) يف .(5)وا ذذيط
أو ، نفسذه بسذكني عوصذلت إىل جوعذه (6)َجذأكقذا لذو وَ ،  إىل اجلوف وإ  بقي ابقيه خارجذاً 

 .(7)وإ  كا  بعض السكني خارجاً    س إبدنه؛ عننه يفطر على ا ره  جأسو 
وبقذي طرعذه اآلخذر ، عوص) إىل جوعذه ؛أو أدخله يف دبرس، وكرا لو اب ل  طرف خيط

 .(8)خارجاً 
  

                                                             

 .(31٩/ 6(، واجملقو  )354/ 6( ان ر  ع ح العزيز )1)
 (.32/ 4( يف ا خطوحب )يفطرة(، وال صوي  ين هناية ا طل  )0)
 (.142، وة أيت يف )ل ( ان ر  ا صدر السابق3)
 (.356/ 0(، وروضة الطالبني )313/ 6(، واجملقو  )357/ 6( ان ر  ع ح العزيز )4)
 (.315/ 6(، واجملقو  )456/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )5)
ءُ 6)    اللكز. والوِجاء  ابلكسر اةم ين وجأ ابليد والسكني إدا ضربه يف أي يوض  كا . ( الَوجا

 (.035(، وال عريفات الفقهية )ل  1٩2/ 1ان ر  لسا  العرب ) 
 (.358/ 0(، وروضة الطالبني )523/ 3(، والبيا  )63/ 4( ان ر  هناية ا طل  )7)
 (.6٩/ 4، وا هقات )(382/ 6( ان ر  ع ح العزيز )8)
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وإ  ان زعذه ، عن  تركذه؛ أ تصذح صذ ته، وأصبح على هرس احلالة ولو عع) دلا لي ً 
عيابغذي أ  يبذادر ، (0)بعذد نزعذه (1)[ساعذ]وصرت ص ته إدا  س) ، أو اب لعه؛ بط) صويه

 دلا؛ عوجها   (4)عن  أ ي فق، (3)  س إىل نزعه بغ  رضاس وهو  اع) ليصح صويه
 .(5)أصرهقا  أ  ا اع ة على الص ة بازعه واب  عه أوىل

ويصلي كذرلا ، على الصو  أ  األوىل أ  يرتكه  اع ةً  واثنيهقا  وصرره القاضي
واب  أنذه أ يبذق يذن الوقذت ، ويقضي كقا لو أحر  لص ة يقضية يف وقت يؤداة أ يؤدها

 .(6)إال قدر ا قضية عننه ي قها
وردس ، (7)"يازعذذذه أو يب لعذذذه؛ أل  اةذذذ داي ه مبازلذذذة اب دا ذذذه كاجلقذذذا "  وقذذذال الشاشذذذي

 .(8)عليه الاووي
  

                                                             

 يف ا خطوحب )عيه(، وا ثبت هو الصواب.( 1)

 (.156/ 0(، ويغ  ا  اج )314/ 6( ان ر  اجملقو  )0)
 (.358/ 0(، وروضة الطالبني )314/ 6(، واجملقو  )383/ 6( ان ر  ع ح العزيز )3)

 أ(.004( هناية اللوحة )(4
 ( ان ر  ا صادر السابقة.5)
 (.358/ 0(، وروضة الطالبني )314/ 6اجملقو  )( ان ر  6)
 (.10/ 0( ان ر  اجملقو  )7)
 ( ان ر  ا صدر السابق.8)
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وعذوات ، يذا إدا خذاف ا ذر  عذوت الوقذوف لذو اشذ غ) بصذ ة العشذاء  ون   ا سألة
أوجذذه  تقذذدمي  أ  عيذذه ث ثذذة (0)وقذذد يذذر يف صذذ ة ا ذذوف، (1)العشذذاء لذذو اشذذ غ) ابلوقذذوف

 .(3)اقيصلي ص ة شدة ا وف عيدركه، تقدمي الص ة، الوقوف
 ويف املراد ابلباطن وجهان:

 .(4)يا يق  عليه اةم اجلوفأحدمها  
، يذ) يذا يصذ) إليذه يذن  ذراء أو دواءحت والثاين  أنه يع   ي  دلا أ  يكذو  عيذه قذوةً 

 .(5)وهو يا أوردس الغزا 
عَذقُ واألول  أَوا

كذذاجلوف يف بط نذذه   لذذقويذذدل عليذذه أهنذذم جعلذذوا احل، ل فريذذ  األكثذذرين (6)
 .(8)والبغوي (7)وبىن عليه ابن القال، بوصول شيء إليه

                                                             

( أي  إدا كا   رياً ةج وهو بقرب عرعات وأ يكن وقف ذا وال صلى العشاء وأ يبق ين وقت العشاء والوقوف إال قدر 1)
 لفات ه الص ة وأدرم الوقوف. ان ر  ا صدر السابق.يس  ةيث لو صلى عاته الوقوف ولو ده  إىل الوقوف 

 ب(.0/66ان ر  )( 0)
و  س أنه يره  إىل الوقوف ويعرر يف  خ  الص ة؛ أل  عوات الوقوف  ياها عاد القاضي الصريح  "( قال الاووي3)

أشق عننه ال يكن قضاؤس إال بعد ةاة، وقد يعرض قب) دلا عارض، وقد يعرض يف القضاء يا حيص) به الفوات أيضاً، 
ص ة موز  خ ها بعرر وقد يوت ي  يا يلزيه ين ا شقة الشديدة يف تكرار هرا السفر ولزو  د  الفوات و   دلا، وال

، واجلواهر البررية (10/ 0ان ر  اجملقو  ) ياها ي  إيكا  قضا ها يف احلال".اجلق  الري لي  عيه هرس ا شقة وال قري  
 ب(.66/ ل0)

 (.356/ 0(، وروضة الطالبني )313/ 6( ان ر  اجملقو  )4)
 (.505/ 0(، والوةيط )63/ 4( ان ر  هناية ا طل  )5)
 (0474/ 3  اةم تفضي) ين وِعَق  أكثر ت ؤًيا. ان ر  يعمم اللغة العربية ا عاصرة )َعقُ ( َأوا 6)
تفقه به أه) ط ة ا ، تلقير أا العبا  بن ةريج،  ، مث البغدادي الشاععي، ابن القالأبو العبا  أمحد بن أا أمحد الط ي (7)

ه(، وقي) 335، وك اب ا واقيت، و  ها. يات بطرةو  ةاة )ك اب ا ف اا، وك اب أدب القاضي  صّاف يف ا ره 
ألبيه القال؛ ألنه دخ) بلد الديلم عق  على الاا ، ور بهم يف اجلهاد، وقادهم إىل الغزاة، ودخ) ب د الرو   ازاي، عبياقا 

(، 041)ل  (، وطبقات ابن كث  111هو يق  حلقه وجدة و شية، عقات رمحه هللا. ان ر  طبقات الش ازي )ل  
 (.5/ 10وة  أع   الاب ء )

 (.361/ 6(، وع ح العزيز )161/ 3(، وال هري  )037( ان ر  ال لخي  )ل 8)
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 .(0)"؛ عطر(1)لقو إدا جاوز احلُ "وقال اميا   
 (4)وخريطذذذة الذذذدياغ (3)رذذذف الذذذرأ يفطذذذر ابلواصذذذ) إىل ابطذذذن قِ  يعذذذاً  وعلذذذى الذذذوجهني
عوصذذ) إىل أحذذدمها؛ بطذذ) صذذويه ، عوضذذ  عليهذذا دواء (5)أةذذه يأيويذذةر حذذن لذذو كذذا  علذذى 

 .(6)أو ايبساً  ةواء كا  رطباً 
عوضذ   (8)حذن لذو كذا  ببطاذه جا فذة (7)عذاءا ِ  الداخ) إىل داخذ) الذبطن وإىل داخذ)و 

 .(٩)أو ايبساً  كا  رطباً   عليها دواء عوص) إىل أحدمها؛ بط) صويه ةواءً 
 .(11)على الصريح (12)وكرا إىل ابطن ا ثانة
 .(0)أبصبعهس إىل داخ) عردّ  (1)يا إدا كا  يف يقعدته ابةور وفرج على الوجهني

                                                             

  جتويف خلف جتويف الفم وعيه ةت ع رات ع رة الفم ا لفة وع ر ا ا اخرين وع ر ا األدنني وع رة احلامرة وهي ( احلُلقو 1)
 (.5٩2/ 1(، ويعمم ا صطلرات واأللفاظ الفقهية )1٩3/ 1ان ر  ا عمم الوةيط ) الطعا  والشراب والاف .جمرع 

 (.63/ 4( ان ر  هناية ا طل  )0)
  ك) يا انفلق ين مجمقة عبا  وال يدعى قرفا حن يبني، ومجعه األقراف والقرفة ( ِقرُف الرَّأ 3)

(، 44/ 4والقروف وال يقولو  جلق  اجلقمقة قرف إال أ  ياكسر. ان ر  هتري  اللغة )
 (.671/ 0(، واجملقو  ا غيث )73/ 1وا خص  )

ان ر  لسا     اجللدة الم حتت الع م عوهب الدياغ، وتسّقى أبّ  الرأ ، وأّ  الدياغ.( خريطة الدياغ4)
 (.087/ 1(، ويعمم ا صطلرات واأللفاظ الفقهية )474/ 5(، وا كم وا يط األع م )404 /8العرب )

  الشمة يف الرأ  إدا وصلت إىل أّ  الدياغ، ويقال أا اآلّية. ان ر  الزاهر يف  ري  ألفاظ ( ا أيوية5)
 (.3٩7لغة الفقهاء )ل  (، ويعمم 33/ 10(، ولسا  العرب )042الشاععي )ل  

 (.313/ 6(، واجملقو  )360/ 6( ان ر  ع ح العزيز )6)
ُصارا   وهو يا يا ق) إليه الطّعا ُ بعد ا عدة. (7)

 (.0111/ 3ان ر  يعمم اللغة العربية ا عاصرة ) ا ِعاء  واحد ا 
  (.04(، وطلبة الطلبة )ل  133٩/ 4)(، والصراا 140/ 11ان ر  هتري  اللغة ) ( اجلا فة  الطعاة تدخ) اجلوف.8)
 (.313/ 6(، واجملقو  )523/ 3(، والبيا  )160/ 3( ان ر  ال هري  )٩)
  يس قر البول ين امنسا  واحليوا  ويوضعها ين الرج) عوهب ا عى ا س قيم وين ا رأة ( ا ثانة12)

 (.1٩4(، وال عريفات الفقهية )ل  564/ 0ان ر  ا صباا ا ا  ) الرحم.
 (.356/ 0(، وروضة الطالبني )360/ 6( ان ر  ع ح العزيز )11)
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 .(3)"دت بافسهاأنه ال يفطر كقا لو رُ  األصح"  وقال البغوي
 وفيه صور: 

 .(5)طرف (4)الوىل: إذا وصل شيء إىل الدماغ ابالستعاط
لمه حكمم الظماهر فيمما  (7)واخليشموم (6) اْلَغْلَصمَمةداخل الفم والنف إىل منتهى و 

ولممو أمسمم  فيممه  ،(9)فتنممه يبطممل صممومه (8)امممةلممو خممرج  إليممه القمميء أو ابتلممع منممه  ُ 
تصممح الصممالم  نجس   تمولممو ، (13)(02)    يبطمل صممومه(11)ودرهممم كحبممة    (01)ئاً[شمي]

                                                                                                                                                                     

   ال هاب يف الشرج، يا ج عاه متّدد وريدّي ي  نزٍف وأأ.( الباةور1)
 (.020/ 1(، ويعمم اللغة العربية ا عاصرة )120ان ر  يعمم لغة الفقهاء )ل   

 (.188(، وهناية الزين )ل  037/ 1(، وامقاا  يف ح) ألفاظ أا شما  )416/ 1)( ان ر  أةىن ا طال  0)
 (.160/ 3( ان ر  ال هري  )(3
(، 1٩3/ 1ان ر  الا م ا س عرب ) ( االة عاحب  إدخال الدواء ىف األنف حن يص) ديا ه.4)

 (.148/ 1ويعمم ا صطلرات واأللفاظ الفقهية )
 (.75(، وياهاج الطالبني )ل  63/ 4ان ر  هناية ا طل  )( 5)

  صفيرة  ضروعية عاد أص) اللسا  ةرجية الشك) يغطاة بغشاء خماطي وتاردر إىل ( الاَغلاَصَقةُ (6
 (.658/ 0ا لف ل غطية ع رة احلامرة مقفاأا يف أثااء البل . ان ر  ا عمم الوةيط )

ين األنف  يا عوهب خنرته ين القصبة ويا حت ها ين خشار  رأةه. وقي)  أقصى األنف  ( ا يشو 7)
 (.35/ 5وا كم وا يط األع م ) (،172/ 1وياهم ين يطلقه على األنف. ان ر  ا صباا ا ا  )

ان ر  القايو  ا يط  ن صدرس أو أنفه ين بلغم أو حنوس.يا يدععه االنسا  ي  بضم الاو ، ( الُاخاية8)
 (.476(، ويعمم لغة الفقهاء )ل  765)ل  

 (.422/ 3(، وحتفة ا  اج )4/64( ان ر  هناية ا طل  )٩)
 (.365/ 6( يف ا خطوحب )شيء( ابلرع ، وا ثبت هو الصواب حس  قواعد اللغة، وكقا يف ع ح العزيز )(12

 (.028ان ر  يعمم لغة الفقهاء )ل    راياً. 0، ٩7٩حبة =  48دوانق =  6  قطعة نقدية ين الفضة وزهنا ( الدرهم11)
 ( هرس العبارة يكررة هاا )ولو أيسا عيه شيء كربة ودرهم أ يبط) صويه(.(10

 (.357/ 0(، وروضة الطالبني )313/ 6( ان ر  اجملقو  )13)
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، (3)فتنمه ال يفطمر بمه  (2)[قريمال]وله حكم الباطن فيمما إذا ابتلمع منمه ، (1)غسليحل 
 .(5)(4)جيب غسله على اجلنبويف أنه ال 

وفيهمما وجممه ، (7)مبطلممة للصمموم سممواء وصممل  إىل  املعممدم أو ال (6)قنممةالنانيممة: احلُ 
 .(8)أهنا ال تبطله اختاره القاضي

وال يكممممره ، ال يفطممممر سممممواء وجممممد طعمممممه يف احللممممق أم ال (٩)النالنممممة: االكتحممممال
 .(12)للصائم

  ففمممي بطمممالن صمممومه شممميئا و  يصمممل إىل املنانمممة (11)الرابعمممة: لمممو قطمممر يف إحليلمممه
 ثالثة أوجه:

 .(10)أصرها  أنه يبط)
 .(13)واخ ارس القفال، واثنيها  ال

                                                             

 (.357/ 0(، وروضة الطالبني )313/ 6(، واجملقو  )365/ 6( ان ر  ع ح العزيز )1)
 ( يف ا خطوحب )الداعق(، وال صوي  ين ا صادر السابقة.(0
 ( ان ر  ا صادر السابقة.3)

 ب(.004( هناية اللوحة )(4
 ( ان ر  ا صادر السابقة.5)
   يا حُيقن به ا ريض ين األدوية أي  يص  ىف دبرس.( احلُقاة6)

 (173/ 1(، والا م ا س عرب )105ان ر  حترير ألفاظ ال ابيه )ل   
 (.037/ 1) للشربي  (، وامقاا 1٩٩(، وكفاية األخيار )ل  456/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )7)
 (.313/ 6(، واجملقو  )364/ 6ان ر  ع ح العزيز )  "وهو شاد". ( قال الاووي8)
   در الكر) يف العني، أو دلا االجفا  به، ةواء أكا  لل زين أ  لل داوي. ك رال( ام ٩)

 (072/ 1(، ويعمم ا صطلرات واأللفاظ الفقهية )84ان ر  يعمم لغة الفقهاء )ل   
 (.357/ 0(، وروضة الطالبني )462/ 3)( ان ر  احلاوي الكب  12)
(، 148/ 1ان ر  ا صباا ا ا  ) ( امحلي)  خمرج البول ين دَكر امنسا ، واللنب ين الثدي.11)

 (.٩86والقايو  ا يط )ل  
 (.357/ 0(، وروضة الطالبني )520/ 3(، والبيا  )4/64( ان ر  هناية ا طل  )10)
 (.314/ 6اجملقو  )(، و 371/ 6( ان ر  ع ح العزيز )13)
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وا ذذ ف راجذذ  إىل ا ذذ ف ، (0)وإال؛ عذذ ، ؛ بطذذ)(1)ةفَ َشذذأنذذه إ  جذذاوز احلَ  واثلثهذذا 
 .(3)ا  قد  يف اع بار امحالة يف اجلوف
 وحنومها فوصل إىل دماغه  فوجهان: أو ماءً  اخلامسة: لو قطر يف أذنه دهناً 
 .(4)أصرهقا  عاد اجلقهور أنه يفطر

وباامهذذذا ، (5)وصذذذرره الغذذذزا ، ورايني والُفذذذِسذذذااموال وبذذذه قذذذال القاضذذذي، واثنيهقذذذا  ال
 .(6)يف اع بار قوة امحالة يف الباطن اميا  على الوجهني

  

                                                             

(، 44ان ر ا طل  على ألفاظ ا قا  )ل     يا حتت اجللدة ا قطوعة ين الركر يف ا  ا .( احَلَشَفة1)
 (.571/ 1ويعمم ا صطلرات واأللفاظ الفقهية )

 (.0٩7/ 3(، والامم الوهاج )357/ 0( ان ر  روضة الطالبني )0)
 (.100  ( ان ر  )ل3)
 (.314/ 6(، واجملقو  )085/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 4)
 (.315/ 6(، واجملقو  )505/ 0( ان ر  الوةيط )5)
 (.63/ 4( ان ر  هناية ا طل  )6)
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، (3)وتركهمممما أوىل، ال يفطمممران علمممى املمممذهب (0)واحلجاممممة (1)صمممدالسادسمممة: الفَ 
وأيب الوليمممد  (6)وابمممن خزميمممة (5)وعمممن ابمممن املنمممذر، (4)وممممنهم ممممن قمممال فعلهمممما مكمممروه

 .(٩()8)(فطر)ت أن احلجامة (7)النيسابوري

                                                             

(، 346لغة الفقهاء )ل  ان ر  يعمم    شق العرهب مخراج الّد  ياه بقصد ال داوي.( الَفصاد1)
 (.74/ 1ويعمم ا صطلرات واأللفاظ الفقهية )

 (.175(، ويعمم لغة الفقهاء )ل  158/ 1ان ر  ا عمم الوةيط )  ي  الد  أو القيح ين اجلرا. ( احلماية0)
 (.141اج )ل  (، والسراج الوه411/ 3(، وحتفة ا  اج )358/ 6( ان ر  ع ح العزيز )3)
 (.47٩(، وع ح الرمحن )ل  357/ 0( ان ر  روضة الطالبني )4)
أبو بكر الايسابوري الفقيه، نزي) يكة، أحد األ قة األع  ، ولن يق دي باقله يف احل ل واحلرا ،  ( دمحم بن إبراهيم بن ا ارر5)

عاد أ قة امة  ، كك اب اممجا  وامشراف يف يعرعة ا  ف، وك اب األوةط، وال فس ، و    يع  ةً  صاف ك باً 
د أحداً.  تويف ال يقل دلا ين ا صافات، وكا  على هناية يف يعرعة احلديث وخ ف العلقاء، له اخ يار برأيه وكا  جم هداً 

  ه(.312مبكة ةاة )
 (.126/ 0(، والعقد الثقني )016(، وطبقات ابن كث  )ل  128ان ر  طبقات الش ازي )ل          

ه(. وع  003إيا  األ قة، أبو بكر السلقي الايسابوري، الشاععي، ولد ةاة )، بن صا  بن بكر ( دمحم بن إةراهب بن خزية6)
اة فد  "والربي  وقال عيه الربي   العلم وامتقا ، أخر عن ا زينيف حداث ه ابحلديث والفقه، حن صار يضرب به ا ث) يف ةعة 

، قال احلاكم  "ويصافاته تزيد على يا ة وأربعني ك اابً" ياها ك اب )ال وحيد وإثبات صفة الرب(كب  "ياه أكثر لا اة فاد ياا
(، 110/ 3ان ر  طبقات السبكي ) ه(.311، تويف ةاة )وصغ ، و)خم صر ا خ صر( ا سقى )صريح ابن خزية(

 (.0٩/ 6(، واألع   للزركلي )٩٩/ 1وطبقات بن قاضى شهبة )
احلاع  الفقيه أحد أ قة الشاععية، ولد بعد السبعني  ( أبو الوليد حسا  بن دمحم بن أمحد بن هارو  القزوي  األيوي الايسابوري7)

، قال عاه احلاكم  "كا  إيا  أه) احلديث إراةا  وأزهد ويا  ني، در  على أا علي الثقفي مث على أا العبا  ابن ةريج
ه( عن 34٩على يره  الشاععي". تويف ةاة )ين رأيت ين العلقاء وأعبدهم وله ك اب على صريح يسلم وك اب 

 اثا ني وةبعني ةاة شرا الرةالة شرحا حسااً يف جملدة.
 (.106/ 1(، وطبقات بن قاضى شهبة )006/ 3(، وطبقات السبكي )74/ 3ان ر  تركرة احلفاظ )         

 ( يف ا خطوحب )يفطر(، وا ثبت هو الصواب.8)
 (.34٩/ 6قو  )(، واجمل370/ 6( ان ر  ع ح العزيز )٩)
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يذذذره    وهذذذو لذذذن صذذذر  الشذذذاععي (1)اجلذذذارود أا وقذذذال أبذذذو الوليذذذد يوةذذذى ابذذذن
وقذذد ، (0)"إدا صذذح احلذذديث عهذذو يذذرهيب"لقولذذه   ؛الشذذاععي أ  احلذذاجم وا مذذو  يفطذذرا 

 .(3)صح
عقذد علذم  (4)وأيذا هذرا، أ يصذح عاذدس وقالوا دلا يف حديث، عليه األصراب سوردّ 

 .(5)صر ه وأجاب عاه الشاععي
أدخلذت ا ذرأة دلذا يف دبرهذا أو قبلهذا أو ، لو أدخ) الرج) أصبعه أو   ها يف دبذرس

 .(6)أو عع)   مها دلا إبدهنقا؛ بط) صويهقا على ا ره 
  

                                                             

أبو الوليد ا كي الفقيه الشاععي راوي ك اب األيا ، و  س عن اميا   ( يوةى بن أا اجلارود1)
، الشاععي وأحد الثقات ين أصرابه والعلقاء. قال أبو عاصم  يرج  إليه عاد اخ  ف الرواية

روع عن حيىي بن يعني وأىب يعقوب البويطى، وروع عاه الزعفراىن والربي  وأبو حان الرازع، وكا  
عقيهًا جليً  أقا  مبكة يفن الاا  على يره  الشاععي. قال الرهيب أظاه قدمي ا وت. ان ر  

 (.158(، وطبقات بن كث  )ل  161/ 0(، وطبقات السبكي )٩46/ 5اتريخ امة   )
 (.108/ 1(، والغاية يف اخ صار الاهاية )112/ 1)(، ويغ  ا  اج 165ان ر  هناية ا طل  )ا قدية/  (0)
 (.023( ان ر  تكقلة ا طل  العا  )ك اب الصو  ل  3)
رواس أبو «.  أعطر احلاجم وا مو »أنه قال  عن الايب  -هنع هللا يضر-( يش  ا صاف اىل حديث ثواب  4)

(، والاسا ي يف ك اب 0367ا  328/ 0داود، يف ك اب الصو ، ابب يف الصا م حي مم )
(، وابن ياجه يف ك اب الصو ، ابب يا جاء 3102318/  ا3للصا م ) ، ابب احلمايةالصيا 

 (.٩31ا 65/ 4األلباين يف إرواء الغلي) ) (، وصرره1682ا 584/ 0للصا م ) يف احلماية
  "وال  -أحدمها حديث ثواب  السابق بعد أ  ةاهب حديثني يف احلماية–( قال اميا  الشاععي 5)

قلت به عكانت احلمة يف قوله، ولو  أعلم واحدًا ياهقا اثب ًا ولو ثبت واحد ياهقا عن الايب 
/ 0ان ر  األ  ) صا قًا لل وقي كا  أح  إ ، ولو اح مم أ أرس يفطرس". ترم رج) احلماية

 (.023(، وتكقلة ا طل  العا  )ك اب الصو  ل  350، 351/ 6(، واجملقو  )126
 (.0٩8/ 3(، والامم الوهاج )167/ 3) (، وهناية ا  اج314/ 6( ان ر  اجملقو  )6)



 دراسةً وحتقيقًا.............هـ(727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل )ت:

127 

والذذذري ي هذذذر يذذذن عرجهذذذا ، (1)ويابغذذذي للصذذذا قة أ  ال تبذذذال  أبصذذذبعها يف االةذذذ اماء
؛ (0)[جاوزتذه]عذن  ، وال يلزيهذا جماوزتذه، عاد قضاء احلاجة له حكم ال اهر يلزيها تطهذ س

يابغذذي أ  حيفذذ  أصذذذبعه عاذذد االةذذ اماء خاصذذذة رأ  "  وقذذال القاضذذذي، (3)بطذذ) صذذويها
 حبواالح يذذاحب  أ  ي غذذوّ ، عننذذه لذذو دخذذ) شذذيء ياهذذا؛ بطذذ) صذذويه (5)يذذن يسذذرب ه (4)األمنلذذة
 .(6)"ابللي)

كقذا لذو طعذن ،  الصذو  وأيا اتصال عني ين ال اهر إىل ابطن لي  دذوف عذ  يبطذ)
أو  ذذرز عيذذه إبذذرة أو داوع جرحذذه الذذري علذذى ، (7)عخذذرس عوصذذ) طذذرف السذذكني إىل ابطاذذه
يكذذا  طذذرف السذذكني إىل  (٩)وكذذرا لذذو ان هذذى، (8)عخذذرس أو ةذذاقه بذذدواء عوصذذ) إىل ابطاذذه

 .(12)ا خ
  

                                                             

 (.314/ 6( ان ر  اجملقو  )1)
 (.314/ 6( يف الاسخة )جاوزهتا(، وال صوي  ين اجملقو  )(0
 ( ان ر  ا صدر السابق.3)
(، وا طل  063/ 15( األمنلة  ا فص) األعلى الري عيه ال فر ين امصب . ان ر  هتري  اللغة )4)

 (.08على ألفاظ ا قا  )ل  
رَبَةُ ( 5) ان ر     الشعر الاابت وةط الصدر إىل البطن.م وابلض .وخمرجه الغا ط جمرع  ابلف ح الاَقسا

 .(000  ل) ا عرب ترتي  يف ا غرب، و (070/ 1) ا ا  ا صباا
 (.423/ 3(، وحتفة ا  اج )310/ 6( ان ر  كفاية الابيه )6)
 (.523/ 3(، والبيا  )085/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 7)
 (.0٩5/ 3(، والامم الوهاج )155/ 0( ان ر  يغ  ا  اج )8)

 أ(.005( هناية اللوحة )(٩
 (.42٩/ 0(، والغاية يف اخ صار الاهاية )376/ 6( ان ر  ع ح العزيز )12)
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 فصل
ب شرّ تفاحرتلان به عما يصل إىل الدماغ أو البطن ب، وأما قولنا من منفذ مفتوح

 .(0)أبن دهن رأسه أو بطنه فوصل الدهن إىل ابطنهما  فال يبطل صومه (1)املسام
كقذا ،  عا راد به االحرتاز عقا وص) إىل اجلوف يذن  ذ  قصذد، وأيا قولاا  عن قصد

عذن بسذذكني عوصذذلت إىل جوعذذه دو  أو طُ ، (3)لذو طذذارت بعوضذذة أو داببذة عذذدخلت جوعذذه
أو ، وهو اشرتاحب الوصول إىل يافر يف ذوا، ا  قد وهرس الصورة ترد على القيد ، (4)رضاس
أو ، (7)أو اةذذ دخلت دكذذر رجذذ)   ذذم، أو جويعذذت قا قذذة، (6)ا ذذرأة وجويعذذت (5)بطتُضذذ

 .(٩)الدقيق إىل جوعه؛ ع  يفطر بشيء ين دلا (8)دخ)  بار الطريق و ربلة
  

                                                             

وإار ابطاه ياها. قال األزهري  مسيت يسا ؛ أل  عيها خروقاً   ثقبه الم ي ز عرقه ( يسا  البد 1)
 (.08٩/ 1(، وا صباا ا ا  )006/ 10خفية. ان ر  هتري  اللغة )

 (.75(، وياهاج الطالبني )ل  37٩/ 6( ان ر  ع ح العزيز )0)
 (.35٩/ 0(، وروضة الطالبني )386/ 6( ان ر  ع ح العزيز )3)
 .(506/ 0( ان ر  الوةيط )4)
   لزو  الشيء وحبسه".( ضبطه ضبطاً وضباطًة  حف ه ابحلز . قال ابن يا ور  "الضبط5)

 (.675(، والقايو  ا يط )ل  342/ 7ان ر  لسا  العرب ) 
 (.417/ 1(، وأةىن ا طال  )3٩٩/ 0( ان ر  الغاية يف اخ صار الاهاية )6)
 (.303/ 6(، واجملقو  )057/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 7)
 ين الِغرابل  أداة تشبه الُدف دات ثقوب ياقى ذا احل  ين الشوا  . (  ربلة8)

 (.07٩/ 4(، ويعمم ينت اللغة )648/ 0ان ر  ا عمم الوةيط ) 
 .(524/ 3(، والبيا  )05/ 4( ان ر  هناية ا طل  )٩)



 دراسةً وحتقيقًا.............هـ(727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل )ت:

129 

  حن وص) الغبار إىل جوعه؛ عوجها  ولو ع ح عاس قصداً 
وهذو كذا  ف ا  قذد  عيقذا ، (0)ال وعاد البغوي، (1)أنه يفطر ا  و أصرهقا  عاد 

 ؟ (5)(4)ه) يعفى عاه، وتلوثت يدس أو ثوبه بديها عقداً  أو ققلةً  (3)إدا ق ) بر واثً 
أقيسذذذهقا  أنذذذه ال ، ولذذذو أيكاذذذه دعذذذ  الطعاذذذة الواصذذذلة إىل جوعذذذه علذذذم يفعذذذ)؛ عوجهذذذا 

 .  (6)يفطر
، عوصذذذ) إىل جوعذذذه (8)[يكرهذذذاً ]ريذذذاس  ذذذ س يف يذذذاء  وأالطعذذذا  أو ا ذذذاء  (7)روجذذذولذذذو أُ 

 .(12)وعيه وجه شاد، (٩)عا ره  أنه ال يفطر
وحنذوس  أو طعايذاً  س  ذ س شذراابً ر عذأوج، ولو أ قي عليه وقلاذا ال يبطذ) الصذو  ابم قذاء

ومهذذذا كذذذالقولني عيقذذذا إدا ، القذذذولني  وقيذذذ)، أصذذذح الذذذوجهني؛ أ يفطذذذر يف وإصذذذ حاً  يعاجلذذذةً 
 ج على رعاية القصد.رّ ؟ وخُ (11)ه) تلزيه الفدية، عوجل ا ر  ا غقى عليه بدواء عيه طي 

                                                             

وأقرس". ان ر  ت قة االابنة  عن ا  و    "إ  كا  كث اً أ تصح ص ته وإ  كا  قلي ً عاألصح العفو ونقله الاووياحلص  ( قال1)
 (.٩0(، وكفاية األخيار )ل  135/ 3حتقيق  عفاف ابرمحة(، واجملقو  ) 084)ل  

 (.163/ 3( ان ر  ال هري  )0)
(، ولسا  العرب 33ان ر  خم ار الصراا )ل     حشرة واثبة عضوض شبه احلرقول.( الُ  وث3)

 (.167/ 5(، واتج العرو  )116/ 0)
 أ(.026/ل1ان ر  اجلواهر البررية )( 4)

 د ابرمحة(.حتقيق  عفاف دمحم أمح 085( ان ر  ت قة االابنة )ل  5)
 (.014/ 0(، والغرر البهية )305/ 6( ان ر  اجملقو  )6)
 (.174/ 1(، والا م ا س عرب )844/ 0  الدواء يوجر، أي  يص ، يف وةط الفم.ان ر  الصراا )( أص) الوجور7)

 ( لف  )يكرهاً( يك وب يف اأايش إط يغاير.(8
 (.125/ 4(، وهناية ا طل  )335/ 1( ان ر  ا هرب )٩)
 عركى يف "ال مريد" وجًها أنه يفطر وياقط  ت ابعه وهرا  لط". ( قال امةاوي  "وشّر ا ايلي12)

 (.4٩4/ 7ان ر  ا هقات ) 
 .( ظاهر هرا الك   أ  الثانية كاألوىل يف إحلاقه بفع) الغ  حن ال تلزيه الفدية11)
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 النظر يف ستة أمور:
 وةبق ا   والقيء.، وبقية الطعا  يف األةاا ، والاخاية، ا ضقضةو ، الريق

إذا ابتلعمممه ممممن معدنمممه علمممى صمممفته علمممى  أمممما الريمممق فمممال يفطمممر اببتالعمممه إمجاعممماً 
 وخيرج عليه مسائل:، (1)العادم

مث رده بلسمممانه أو غممممريه ، الوىل: لمممو أخرجممممه ممممن الفممممم ولمممو علممممى ظممماهر شممممفته
 .(0)وابتلعه  أفطر

 .(3)ال يفطرأصحهما: أنه ، وابتلعه  فوجهان، النانية: لو مجعه قصداً 
ي ف ذذذت  ولذذذو كذذذا  جديذذذداً ، (5)جلقعذذذه الريذذذق احلاصذذذ) بسذذذببه ؛(4)لذذذاويكذذذرس يضذذذ  العِ 

 .(6)عوص) شيء ياه إىل جوعه ي  الريق دو  جريه؛ أ يفطر على الصريح

                                                                                                                                                                     

(  أنه ال يفطر كنمار   س بغ  387/ 6يف ع ح العزيز ) إدا علقت دلا عقد صرح الراععي 
وجهني يف حكم الصيب إدا طيّذَبه ولُيه؛ تداواًي ه) تلزيه عدية؟   اخ يارس، وحكى يف ك اب احلج

 على الو  ب  خ ف؛ تقدياً للقباشرة. " عيه وجها   أحدمها  ال ب) الفديةعقال  
 وأصرهقا  انه كقباشرة الصىب؛ ألنه وليه وامنا عع) يا عع)  صلر ه. 
علي ا داوع، عقرأس بعضهم بكسر  أ  الشاععي قال وجت  الفدية وقد قي)  أ  ياخر الوجهني 

الواو محً  علي الو  وبعضهم بف رها محً  على الصىب، والوجها  شبيها  ابلوجهني عيقا إدا 
يف  مث شبه ذقا الوجهني الصو " أ.ه عصرح أنه كفعله حن تلزيه الفديةر ا غقى عليه يعاجلًة له يف ابب جِ و أُ 

 (.305/ 6(، واجملقو  )432/ 7(، وع ح العزيز )0٩/ 4الصو  وهو عك  يا دكرس هاا. ان ر  هناية ا طل  )
 (.317/ 6(، واجملقو  )4٩( ان ر  اممجا  البن ا ارر )ل  1)
 (.35٩/ 0(، وروضة الطالبني )3٩2/ 6( ان ر  ع ح العزيز )0)
 (.508/ 0(، وعمالة ا  اج )315/ 6(، واجملقو  )41٩/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )3)
ان ر  ا كم    ضرب ين صق  الشمر، كاللبا  يض . واجلق  علوم، واب عه عّ م.( الِعلا4)

 (.186(، وا طل  على ألفاظ ا قا  )ل  076/ 1وا يط األع م )
 (.65/ 4(، وهناية ا طل  )461/ 3(، واحلاوي الكب  )1٩3ان ر  اللباب )ل   (5)
 (.354/ 6( ان ر  اجملقو  )6)
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شذيء ياذه إىل  (0)[عذ   الذة أنذه يصذ)] اجلديذد لاالعِ  (1)حير  يض "  وقال القاضي
 .(3)"اجلوف

 .(5)"لاويكرس يض  اللبا  كالعِ "  (4)قال البادنيمي
عذذ   ويكذرس لذه يضذ  ا بذز و ذذ س إال أ  يكذو  لذه ولذد صذغ  لذذي  لذه يذن يضذ  لذه؛

 .(6)يكرس للراجة
 .(7)ولو كثر ريقه لكثرة ك   أو   س واب لعه ين    قصد؛ أ يفطر قطعاً 

فممتن   ، ه إىل فيممه ليفتلممه علممى عمماد ماخليمماط اخلمميط ابلريممق مث ردّ  النالنممة: إذا بمملّ 
أصمحهما: أنمه ، فابتلعه  فوجهان، (8)وإن كان [، ]فال أبسيكن عليه رطوبة تنفصل

 .(٩)وقطع به اجلمهور يفطر
ب رريذه؛  إ  كذا  عا ذاً "  وقذال، ابي اذا  دلذا مبا إدا كا  جاه ً  وخصصهقا ا  و 

 .(12)"أعطر قطعاً 

                                                             

 ب(.005( هناية اللوحة )(1
 (.304/ 3( يف ا خطوحب )ال بوصول(، وال صوي  ين الامم الوهاج )0)
 (.304/ 3( ان ر  الامم الوهاج )3)
البغدادي، ةكن  الفقيه الشاععي، القاضي   هو أبو علي حسن بن عبد هللا البادنيمي( البادنيمي4)

بغداد وَدَرَ  على الشيخ أا حايد امةفراي ، وله عاه تعليقة  كب ة يشهورة، وله "الرخ ة" يف 
نَي ويات ذا يف مجادع األوىل ةاة ) ا ره   ه(.405و  ها، خرج آبخرس إىل البَذااَد ا

 (.0/07(، وةلم الوصول )1/388(، وطبقات ابن كث  )354/ 7ان ر  اتريخ بغداد ) 
 (.360/ 6( ان ر  كفاية الابيه )5)
 (.47٩(، وع ح الرمحن )ل  534/ 3(، والبيا  )341/ 1( ان ر  ا هرب )6)
 (.318/ 6(، اجملقو  )525/ 3( ان ر  البيا  )7)

 (.362/ 0(، وروضة الطالبني )3٩1/ 6، وال كقي) ين ع ح العزيز )( يا بني ا عقوع ني ةاقط ين ا خطوحب(8
 ( ان ر  ا صدرين السابقني.٩)
 حتقيق  عفاف ابرمحة(. 078( ان ر  ت قة االابنة )ل  12)
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وابتلعممه  ، مث أعمماده عليممه، الرابعممة: لممو أخممرج طممرف لسممانه مممن فمممه وعليممه ريممق
 فطريقان:

 .(1)أحدمها  القط  أبنه ال يفطر
، ومهذا كذالوجهني عيقذا إدا أخرجذت دودة رأةذها يذن عرجذه، واثنيهقا  أ  عيه وجهني

 .(0)س؟ أصرهقا  أنه يا قضؤ ه) يا قض وضو ، مث رجعت قب) انفصاأا
 .(4)انقطع   بطل صومه قطعاً  أو شيئاً  (3)خرج من لنته اخلامسة: لو ابتلع دماً 

كقذذا لذذو كذذا  يف ذذ)   كذذا  ا خذذالط طذذاهراً   ولذذو اب لذذ  ريقذذه ا خذذ لط بغذذ س؛ بطذذ) ةذذواءً 
ويذذاهم يذذن ، (5)كقذذا لذذو دييذذت لث ذذه ع غذذ  ريقذذه ابلذذد   أو  سذذاً ، عغذذ  ريقذذه يصذذبو اً  خيطذذاً 

 ولذو تغذ  ريقذه ابلذد  عبصذق حذن ابذيضّ ، (6)أنه يعفى عاذه حكى يف ا يط ا صبوغ وجهاً 
 الريق وزال ال غ ؛ عفي بط   صويه ابب    ريقه وجها  

 .(8)والروايين أنه ال يبط) وإ  كا   ساً  (7)اطياأظهرمها  عاد احل

                                                             

 (.1٩8(، وكفاية األخيار )ل  3٩2/ 6(، وع ح العزيز )048/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 1)
 (.318/ 6( ان ر  اجملقو  )0)
   ابل خفيف حلم على أصول األةاا  ومجعها )لثات( و )لثى(.( اللثة3)

 (.54٩/ 0وا صباا ا ا  )(، 538/ 13(، ولسا  العرب )07٩ان ر  خم ار الصراا )ل   
 (.142(، والسراج الوهاج )ل  1٩8(، وكفاية األخيار )ل  160/ 3( ان ر  ال هري  )4)
 (.35٩/ 0(، وروضة الطالبني )3٩2/ 6( ان ر  ع ح العزيز )5)
 (.015(، وتكقلة ا طل  العا  )ك اب الصو  ل  172/ 3) ( ان ر  هناية ا  اج ي  حاشية الش ايلسي6)
، واحلااطي ةاء يهقلة احلااطي ( هو احلسني بن دمحم بن احلسني أبو عبدهللا بن أا جعفر الط ي7)

بعدها نو  يشددة وهرس الاسبة جلقاعة ين أه) ط ة ا  ياهم هرا اميا  ولع) بعض  اب ه كا  
وأا اةراهب ا روزي، كا  حاع اً لك   الشاععي  عن أبيه عن ابن القال يبي  احلاطة، أخر الفقه

ان ر طبقات  وك   أا العبا ، وله ع اوع. وأ تؤر  وعاته، ولع) وعاته بعد األربعقا ة بقلي).
 (.57/ 0(، وةلم الوصول )1/17٩(، وطبقات ابن قاضي شهبة )4/367السبكي )

 (.310/ 6(، وكفاية الابيه )3٩2/ 6(، وع ح العزيز )086/ 3) ان ر  ةر ا ره ( 8)
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 .(1)أنه يبط)؛ ألنه    ال موز اب  عه وأظهرمها  عاد األكثرين وجز  به ا  و 
وأ يغسذذ) عقذذه حذذن أصذذبح عذذاب ل  ريقذذه؛ بطذذ)  شذذيئا  سذذاً  وعلذذى هذذرا لذذو أكذذ) لذذي ً 

 .(3)ولو اب ل  ريق   س؛ أعطر إمجاعاً . (0)صويه
  

                                                             

 (.35٩/ 0حتقيق  عفاف ابرمحة(، وروضة الطالبني ) 07٩. ان ر  ت قة االابنة )ل  ( وصرره الاووي1)
 (.321/ 3الوهاج )(، والامم 318/ 6( ان ر  اجملقو  )0)
 (.425/ 3(، وحتفة ا  اج )318/ 6( ان ر  اجملقو  )3)
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 فصل
من الدماغ يف ثقبة انفذم إىل أقصى الفم فو   (1)(نزلت افتهن)وأما النخامة 

 .(3) ا صل إىل الفم  فال أثرتو   ،فتن جرت إىل الباطن بغري اختياره، (0)احللقوم
 .(4)؛ أعطرالفم أو ارتدت بافسها إليه واب لعها قصداً وإ  ردها إىل 

 .(5)أنه ال يفطر  وعيه وجه  ري 
  اجلوف؛ عوجها  (6)وإ  قدر على قلعها ين جمراها وردها عرتكها حن جرت إىل

نذه ظذذاهر إ"  وقذذال الباذدنيمي، (7)قالذه الراععذي، أنذذه يفطذر  أوعقهقذا لكذ   األكثذرين
ولع) األقرب أنه ال ، ياهقا أ أجد ألحد دكر األصح"  وقال ابن الص ا، (8)"ا ره 

 .(٩)("وعقاابطاه )يفطر كقا لو وص) الغبار إىل جوعه ي  قدرته على دععه 
أنذه إ   الصذريح"  -بعد إط هب وجهني يف الفطر ابب    الاخايذة -وقال ا اوردي

وإ  أخرجها يذن حلقذه أو ديا ذه؛ أ يفطذر  ، أخرجها ين صدرس مث اب لعها؛ يفطر كالقيء
 .(12)"كالريق

                                                             

 ( يف ا خطوحب )عننه يازل(، وا ثبت هو الصواب.1)
 (.3٩0/ 6(، وع ح العزيز )66/ 4( ان ر  هناية ا طل  )0)
 (.362/ 0(، وروضة الطالبني )021/ 3( ان ر  شرا يشك) الوةيط )3)
 (.362/ 0(، وروضة الطالبني )31٩/ 6. ان ر  اجملقو  )على أنه ا ره  ( ن  الاووي4)
 (.31٩/ 6(، واجملقو  )525/ 3( ان ر  البيا  )5)

 أ(.006( هناية اللوحة )(6
 (.3٩3/ 6( ان ر  ع ح العزيز )7)
 (.312/ 6( ان ر  كفاية الابيه )8)

( "وأ أجد دكراً 020/ 3القوةني عبارة    يفهوية، لكن يف شرا يشك) الوةيط )( يا بني (٩
ألصرهقا، ولع) األقرب أنه ال يفطر؛ ألنه أ يفع) شيئاً، وإمنا ترم الدع  عهو كقا إدا وص) 

 الغبار إىل جوعه ي  كونه قادرا على دععه إبطباهب عقه علم يفع)".
 (.41٩/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )(12
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فممتذا مضممم  فسممبق املمماء إىل جوفممه أو استنشممق وأممما سممبق املمماء يف املضمضممة 
 فوصل إىل دماغه  فطريقان:
 .(1)أصرهقا  أنه ال يفطر، أصرهقا  أ  عيه قولني

  (0)ويف  لهقا طرهب
 .عن  ابل ؛ أعطر قطعاً ، أصرها  أهنقا عيقا إدا أ يبال  عيهقا

 .واحداً  عن  أ يبال ؛ أ يفطر قوالً ، واثنيها  أهنقا عيقا إدا ابل 
اثلثهذذذا أصذذذرها إ  ، (4)أقذذذوالويذذذ لخ  ياهذذذا ث ثذذذة ، (3)واثلثهذذا  يرادمهذذذا يف احلذذذال ني

 .(5)وإال؛ ع ، ابل ؛ أعطر
 .(6)والطريق الثاين  القط  أبنه يفطر

؛ أ جذذذاه ً  عذذن  كذذذا   ةذذياً ، أب  دلذذا يفطذذذر للصذذذو  عا ذذاً  هذذرا كلذذه إدا كذذذا  داكذذراً 
 .(7)يفطر ب  خ ف

 .(8)وةبق ا اء عاد  س) الفم ين الاماةة كسبقه عاد ا ضقضة يف الوضوء
  

                                                             

 (.3٩3/ 6(، وع ح العزيز )511/ 3( ان ر  البيا  )1)
 (.565/ 1(، وبداية ا  اج )3٩4، 3٩3/ 6(، وع ح العزيز )511/ 3( ان ر  البيا  )0)
 ( أي  ال يفطر يف ك  احلال ني ابل  أو أ يبال .3)
الث  يفطر إ  ( أي  ين الطرهب السابقة، القول األول  يفطر يطلقاً، والثاين  ال يفطريطلقاً، والث4)

 (. 001ابل  وإال ع . ان ر  تكقلة ا طل  العا  )ك اب الصو  ل  
 (.362/ 0(، وروضة الطالبني )75". ان ر  ياهاج الطالبني )ل    "وهو ا ره ( قال الاووي5)
 (.3٩3/ 6(، وع ح العزيز )086/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 6)
 (.362/ 0(، وروضة الطالبني )306/ 6( ان ر  اجملقو  )7)
 (.320/ 3(، والامم الوهاج )1٩8(، وكفاية األخيار )ل  306/ 6( ان ر  اجملقو  )8)
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كالسذذبق يف الوضذذوء بذذ    (1)(كذذو )توا بالغذذة هاذذا للراجذذة يابغذذي أ  "  قذذال الراععذذي
 .(3)"وهرا ي عني"  قال الاووي. (0)"يبالغة؛ ألنه يأيور اب بالغة هاا

أو يذذذن ا ضقضذذذة يف الكذذذرة الرابعذذذة عقذذذد قذذذال  ولذذذو ةذذذبق ا ذذذاء يذذذن  سذذذ) عقذذذه تذذذ داً 
. (4)"؛ عهذذذو يرتذذذ  علذذذى ا ضقضذذذة وأوىل ابمعطذذذاروإال، إ  ابلذذذ ؛ بطذذذ) صذذذويه"  البغذذوي

 .(5)يف الرابعة اجلز  ابمعطار واخ ار الاووي
  (7)عيه ال لغرض عسبق إىل جوعه؛ عطريقا  (6)]يف[ ولو جع) ا اء

 أحدمها  القط  أبنه يفطر.
 والثاين  طرد القولني.
 ع قضذقض وأ يبذذال  عسذبق ا ذذاء إىل جوعذه مث نذذوع صذذوياً ، صذذوياً  ولذو أصذذبح وأ ياذوِ 

 .(8)واألصح أنه يصح، القولني؛ عفي صرة صويه خ ف للقاضي خرجه على تطوعاً 
وإ  كا  يف عيذه أو أنفذه يذاء عرصذ) لذه عطذا  أو حنذوس عاذزل ا ذاء بذرلا إىل جوعذه 

 .(٩)أو صعد إىل ديا ه؛ أ يفطر
  

                                                             

 ( يف ا خطوحب )يكو (، وا ثبت هو الصواب.1)
 (.3٩4/ 6( ان ر  ع ح العزيز )0)
 (.307/ 6اجملقو  )( ان ر  3)
 (.165/ 3( ان ر  ال هري  )4)
 (.361/ 0( ان ر  روضة الطالبني )5)
 (.361/ 0( ةقطت ين ا خطوحب وال كقلة ين روضة الطالبني )6)
 (.307/ 6حتقيق  عفاف ابرمحة(، واجملقو  ) 081( ان ر  ت قة االابنة ) ل  7)
 (.361/ 0) الطالبني(، وروضة 307/ 6) اجملقو  ". ان ر س يسألة يهقة نفيسة  "وهر( قال الاووي8)
 (.062/ 0(، وإعانة الطالبني )16٩/ 3(، وهناية ا  اج )424/ 3( ان ر  حتفة ا  اج )٩)
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يلزمممه تنشمميف فمممه  (3)وال، املمماء (0))مممّج(لزمممه  (1)صممائم(ال)فممرع: إذا مضممم  
 .(4)وحنوها قطعاً  خبرقة  

أةذذذاانه شذذذيء يذذذن الطعذذذا  عيابغذذذي أ  فللذذذه ابلليذذذ) وياقذذذي  (5)وأيذذذا إدا بقذذذي يف خلذذذ)
 .(6)؛ أعطرعيها شيء عاب لعه عقداً و  عن  أصبح صا قاً ، عقه

 ولألصراب طرهب ، وإ  جرع به الريق ين    قصد؛ عفيه نصا 
 .(7)أحدها  أ  يف الفطر به قولني كالقولني يف ا ضقضة

وإ  ، ه؛ أ يفطذذذرخراجذذذه وجمّذذذعذذذن  أ يقذذدر علذذذى إ، محلهقذذذا علذذذى حذذذالني  وأصذذرهقا
 .(8)قدر علم يفع)؛ أعطر

وإ  ، واثلثهذا  أنذه إ  أ ي عقذد تاقيذة األةذاا  وأ فللهذا؛ عهذو كا بالغذة يف ا ضقضذة
 .(٩)عليه عيه واعرتض الراععي، وهرا دكرس اميا  و  س، اها على العادة؛ أ يفطرنقّ 

وإن كمممممان ، (12)فمممممتن كممممان ابحمممممتالم    يفطممممر، ممممممن الصممممائموأممممما خمممممروج املمممم  
 .(11)بيده  أفطر ابستمنائه

                                                             

 (.307/ 6( يف ا خطوحب )العاأ(، وال صوي  ين اجملقو  )1)
 السابق.( يف ا خطوحب )يسح(، وال صوي  ين ا صدر 0)

 ب(.006( هناية اللوحة )(3
 (.307/ 6حتقيق  عفاف ابرمحة(، واجملقو  ) 07٩( ان ر  ت قة االابنة ) ل  4)
   بف ر ني الفرجة بني الشيئني واجلق  ِخ ل يث)  جب) وجبال.( ا ََل)5)

 (.182/ 1(، وا صباا ا ا  )08/ 0) ان ر  الا م ا س عرب 
 (.317/ 6(، واجملقو  )3٩4/ 6( ان ر  ع ح العزيز )6)
 ( ان ر  ا صدرين السابقني.7)
 (.361/ 0(، وروضة الطالبني )317/ 6( ان ر  اجملقو  )8)
 (.3٩5/ 6(، وع ح العزيز )07/ 4( ان ر  هناية ا طل  )٩)
 (.414/ 1وأةىن ا طال  )(، 022( ان ر  كفاية األخيار )ل  12)
 (.414/ 1(، وأةىن ا طال  )3٩6/ 6( ان ر  ع ح العزيز )11)
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ولمممو حممم  ذكمممره لعممماره فمممننزل  فوجهمممان يشمممبه أن يكممموان مبنيمممني علمممى مسمممنلة 
 .(1)أصحهما: أنه ال يفطر، املضمضة

 .(0)كرر الا ر أ  ال على ا ره وإ  خرج جملرد الفكر والا ر؛ أ يفطر ةواء ً 
عيقا دو  الفذرج أو بلقذ  دكذرس أو بغذ س؛  (3)وإ  خرج ابلقبلة أو ا عانقة أو ا باشرة

 .(5)اممجا  عليه ونق) ا اوردي، (4)أعطر
عاذدي كسذبق ا ذاء إ  أنذزل اب عانقذة ةا ذ) عهذو "  لكن عذن الشذيخ أا دمحم أنذه قذال

وعليذذذه اق صذذذر ، "إليذذذه ريذذذزاً  (7)ووجذذذدت للشذذذيخ أا علذذذي"قذذذال اميذذذا   ، (6)"يف ا ضقضذذذة
 .(8)الغزا 

 .(٩)"لها عوهب مخار؛ ال يفطر؛ لعد  ا باشرةولو قبّ "  قال ا  و 
 .(12)"مبسه يف ان قاض الوضوء الوجهني بااء على عوجها ؛ عأنزل ولو    شعرها"  قال
 .(11)"ولو    أدهنا ا ل صقة ابلد  عأنزل اح ق) وجهني"  الروايينقال 

                                                             

 (.15٩/ 0(، ويغ  ا  اج )300/ 6(، واجملقو  )528/ 3( ان ر  البيا  )1)
 (.325/ 3(، والامم الوهاج )3٩6/ 6(، وع ح العزيز )442/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )0)
  ا  يسة وأصله ين    بشرة الرج) بشرة ا رأة. وا باشرة الفاحشة  ال صاهب جسد الرج) ( ا باشرة3)

 دسد ا رأة، وعرجه بفرجها ين    إي ج، وقد تطلق على اجملايعة أيضاً.
 (.3٩٩(، ويعمم لغة الفقهاء )ل  1٩0/ 12(، واتج العرو  )61/ 4ان ر  لسا  العرب ) 

 (.326/ 6(، وكفاية الابيه )361/ 0روضة الطالبني )( ان ر  4)
 (.435/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )5)
 (، 45/ 4( ان ر  هناية ا طل  )6)
 (.7٩( هو أبو علي السامي يضت ترمج ه )ل  7)
 (.508/ 0( ان ر  ا صدر السابق، والوةيط )8)
 حتقيق  عفاف ابرمحة(. 044( ان ر  ت قة االابنة ) ل  ٩)
 ان ر  ا صدر السابق. (12)
 (.063/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 11)
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 .(1)"ولو أنزل بلق  العضو ا افص) عاها؛ أ يفطر قطعاً "قال  
سذذذاعة أو ةذذذاع ني؛ عاألصذذذح أنذذذه يفطذذذر إ  دايذذذت ب ولذذذو كذذذا  امنذذذزال بعذذذد ا باشذذذرة

 .(0)كرالشهوة والرِ 
 .(4)كالبول  ؛ أ يفطر قطعاً وأ ينِ  (3)) أو ابشر عيقا دو  الفرج عأيرعولو قبّ 

وهممو صممائم عممن مباشممرم مممن فممرج الرجممال أو  (5)املشممكل فممرع: لممو أمممى اخلننممى
 (6)مممن فممرج النسمماء    يبطممل صممومه  الحتمممال أنممه أو رأ  الممدم يوممما كممامالً ، النسمماء

 .(7)عضو لائد
، ورأع الذذد  يف دلذذا اليذذو  يذذن عذذرج الاسذذاء، وإ  أيذذىن يذذن عذذرج الرجذذال عذذن يباشذذرة

أو ايذرأة ، عقد أنزل عن يباشرة ألنه إ  كا  رج ً ؛ بط) صويه؛ واة قر أق) يدة احليض
 .(8)حاضت عقد

                                                             

( قال شيخ االة   زكراي األنصاري  "وال اهر أ  احلكم كرلا وإ  اتص) ذا عضوها ا با ؛ حلرارة 1)
 .(415/ 1(، وأةىن ا طال  )063/ 3) الد ". ان ر  ةر ا ره 

 (415/ 1(، وأةىن ا طال  )325/ 3( ان ر  الامم الوهاج )0)
   ياء رقيق يضرب لونه إىل البياض فرج ين رأ  االحلي) بعق  شهوة.( ا ري3)

 (.41/ 1(، والا م ا س عرب )32ان ر  الزاهر )ل   
 (.173/ 3(، وهناية ا  اج )528/ 3( ان ر  البيا  )4)
  لغة  يأخود ين االخنااث، وهو  ال ث  وال كسر، أو ين  خُاث الطعا  إدا اش به أيرس، علم ( ا اثى5)

 وا شك)  يأخود ين شك) األير شكواًل، وأشك)  إدا ال ب . فل  طعقه.
ال تشبه واحدة ياهقا،  وا اثى ا شك) اصط حاً  هو  ديي له  لة دكورة، و لة أنوثة، أو له ثقبة 

( والفقه ا اهمي 183/ 1(، وا صباا ا ا  )145/ 0ان ر  لسا  العرب ) فرج ياها البول.
 (.107/ 5على يره  اميا  الشاععي )

 أ(.007( هناية اللوحة )(6
 (.325/ 3(، والامم الوهاج )303/ 6( ان ر  اجملقو  )7)
 (.415/ 1  )(، وأةىن ا طال516/ 3( ان ر  البيا  )8)
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وأ يازل عن يباشرة ين  لة الرجال؛ أ يبطذ) صذويه يف يذو   عن  اة قر به الد  أايياً 
 .(1)ل ح قال ؛وال كفارة حيث حكقاا بفطرس، انفراد الد  أو امنزال

ملممن خيشممى منهمما اإلنممزال  (0)كممره ملممن حتممر  شممهوتهيلكممن ، بلممة فممال تفطممروأممما القُ 
 .(3)سواء كان  يف الفم أو اخلد أو غريمها، كان أو شيخاً   شاابً 

وحيذذذث ، (4)لكذذذن األوىل تركهذذذا، وال يكذذذرس  ذذذن ال حتذذذرم شذذذهوته شذذذيخاً كذذذا  أو شذذذاابً 
 .(7()6)تازيه  وقي)، (5)على األصح تثبت الكراهة عهي كراهة حترمي

 .(8)" ن ال ي لرد وإمنا يباا القبلة وا  ّ ، بلة حرا القُ "  األصرابوقال بعض 
وال عويذذ) عيقذذا حيذذ) وحيذذر  علذذى األيذذن يذذن امنذذزال ، وهذذرا خطذذأ صذذريح"قذذال اميذذا   

 .(٩)"وا وف ياه
  

                                                             

 (.303/ 6(، واجملقو  )516/ 3( ان ر  البيا  )1)
/ 3  أ  يص  ةيث فاف يعها اجلقا  أو امنزال. ان ر  الامم الوهاج )( ا راد ب رريا الشهوة0)

 (.536/ 1(، وحترير الف اوع )326
 (.000/ 0(، والغرر البهية )355/ 6)(، واجملقو  127/ 0( ان ر  األ  )3)
 (.362/ 6(، وكفاية الابيه )3٩6/ 6( ان ر  ع ح العزيز )4)
 (.536/ 1(، وحترير الف اوع )355/ 6( ان ر  اجملقو  )5)
 ( ا كروس كراهة حترمي  يا هنى عاه الشر  هنياً جازياً.6)

(، 150/ 3)  ر  الواضح يف أصول الفقهان وا كروس كراهة تازيه  يا هنى عاه الشر  هنيًا    جاز . 
 (.140/ 1وا هرب يف علم أصول الفقه ا قار  ) (115/ 1وحاشية العطار)

 (.355/ 6(، واجملقو  )3٩7/ 6( ان ر  ع ح العزيز )7)
 (.361/ 6(، وكفاية الابيه )528/ 14( ان ر  هناية ا طل  )8)
 (.52٩/ 14( ان ر  هناية ا طل  )٩)
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 :(0)أربعة أضرب (0)الشياء اليت منع اجلماع ": قال القاضي
 ضرب حير  اجلقا  ودواعيه كاحلج والعقرة.

 .كاحليض  دو  دواعيه (3)[اجلقا ]وضرب حير  
 .ويف دواعيه ين القبلة وا باشرة قوال  وهو االع كاف، وضرب حيريه

 ."فف امنزال إدا أ يازل وهو الصو  ال يكرس إدا أوضرب حير  اجلقا  وال حير  دواعيه 
وإن غلبمه    يبطمل إال ، (4)  بطمل صمومهعممداً  اءوأما القيء فهو كامل  إن استق

وعلمم أنمه    عامداً  اءلنه يرجع منه شيء فتنه لو استق نه من قبيل الداخل إإذا قلنا 
 .(6)كما مر  (5)كسه    يبطلتنيرجع منه شيء لتحفظه أو ل

 ها  فطريقان:ظَ امة يف ابطنه ولفَ ولو اقتلع  ُ 
 .(7)أصرهقا  أنه ال يفطر، أحدمها  عيه وجها 
 .(8)وعليه األكثرو ، واثنيهقا  القط  به

  

                                                             

يف ا خطوحب زايدة لف ة )ياه(، وال صوي  ين تكقلة ا طل  العا ، ك اب الصو ، حتقيق ابراهيم ( 1)
 .035جعفر يو  وا، ل 

 (.361/ 6كفاية الابيه )ا صدر السابق، و ( ان ر  0)
 يا بني ا عقوع ني ةقط ين ا خطوحب، وال كقي) ين ا صدر السابق.(3) 

 (.382/ 0(، وحاشية البم يي )356/ 0(، وروضة الطالبني )526/ 3( ان ر  البيا   )4)
 (.356/ 0(، وروضة الطالبني )32/ 4( ان ر  هناية ا طل  )5)
 (.11٩( ان ر  )ل  6)
 (.023/ 3(، وشرا يشك) الوةيط )31/ 4( ان ر  هناية ا طل  )7)
 (.31٩/ 6(، واجملقو  )3٩8/ 6) العزيزان ر  ع ح   ".وبه قط  اجلقهور "أعطر على ا ره   ( قال الاووي8)
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أن  :وأقرب ضبط يف الفر  بني اليت من الظماهر والميت ممن البماطن": قال الغزال
، املهملممة مممن البمماطنومممن خمممرج احلمماء ، املقتلعممة مممن خمممرج اخلمماء املعجمممة مممن الظمماهر

 .(1)"وهي ال خترج إال من هذين املخرجني
 .(0)"وعيه ن ر؛ أل  ا هقلة خترج لا عوهب الباطن"  قال الشيخ ابن الص ا

وعمذذ  ضذذبطه اب هقلذذة ، يذذن ال ذذاهر ا هقلذذة أيضذذاً  (3)والصذذريح أ "  قذذال الاذذووي
وأيذا ا عمقذة ، احللذق أقصذىالم هي ين وةط احللق وأ يضذبط ابأذاء واأقذزة عنهنقذا يذن 

 .(5)"وك) هرا يشهور يف العربية، (4)(أدىن احللق)عقن 
د عقذذعذذن  ، (6)[حسذذاً  د القصذذد]عقذذواعلذذم أ  مجيذذ  يذذا تقذذد  يف هذذرا القيذذد عيقذذا إدا 

أو ا ذذذرأة علذذذى ال قكذذذني يذذذن ، األكذذذ) والشذذذرب عفعذذذ)كذذذرس الصذذذا م علذذذى أب  أُ  (7)[شذذذرعاً ]
 الوحبء عقكات؛ عفي بط   الصو  قوال  

 .(8)يف  ررس وصرره الراععي، أحدمها  أنه يبط)

                                                             

 (.50٩/ 0( ان ر  الوةيط )1)
 (.024/ 3( ان ر  شرا يشك) الوةيط )0)

 ب(.007( هناية اللوحة )(3
 (.31٩/ 6( يف ا خطوحب )أدكاس(، وا ثبت ين اجملقو  )4)
 (.087(، وأةرار العربية )ل  360/ 0ان ر  ا صدر السابق، وروضة الطالبني )( 5)
 .(0/50٩( يف ا خطوحب )عقد القصد أو قصداً حساً(، وال صوي  ين الوةيط )6)
 .(، وال صوي  ين ا صدر السابق( يف ا خطوحب )شرعياً 7)
يف  "وحكى يف "الشرا الكب " تصريره عن الغزا (، وقال صاح  "حترير الف اوع"  368( ان ر  ا رر للراععي )ل  8)

"الوجيز"، وعليه يشى "احلاوي"، لكاه يف "الشرا الصغ " قال  ال يَبعُُد ترجيُح الصرة، وأطلق يف " أص) الروضة" 
للبط  ، وا رت برلا يف "شرا  أ ياق) تصريراً ةوع عن الغزا  له يف دلا؛ عن  الراععي تصريح الصرة، وال يس اد

ال يفطر( وكرا صرره   صرح الصرة، ودكرس يف "ا اهاج" ين زايدته، عقال  )األظهر ا هرب"، عصرّا عيه أب  الراععي
 .(534/ 1ان ر  حترير الف اوع )  "البسيط" و"الوةيط" شيئًا".أ.هيف "ا  صة"، وأ يرجح يف يف "ال ابيه"، وجز  به الغزا 
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وابذذذن  (3()0)(يبذذذدر الع)و (1)وصذذذاح  ال ابيذذذه وصذذذرره الغذذذزا ، واثنيهقذذذا  ال يبطذذذ)
 .(4)الص ا والاووي
انبممى علممى خمممالف يف أنممه هممل يتصممور إكراهمممه ، كممره الرجممل علمممى المموطءولممو أُ 
 .(5)إن قلنا يتصور ففي إفطاره القوالن كاملرأم عليه؟

وإ  قلاا ال تفطر؛ عفي ، أوىلإ  قلاا تفطر ا رأة عهرا "عقال   عليه (6)ورتبه الِعقراين
 .(7)"هرا وجها 

                                                             

الف وزأابدي، شيخ الشاععية يف زيانه، لقبه   ( صاح  ال ابيه  هو إبراهيم بن علي بن يوةف، الشيخ أبو إةراهب الش ازي1)
والزيه  أا الطي  الط ي ه(، وقرأ على القاضي3٩3مجال الدين، صاح  ال ابيه وا هرب، ولد الشيخ بف وزأابد ةاة )

د درةه، روع عاه أبو بكر ا طي ، وأبو الوليد الباجي، وأبو عبد هللا احلقيدي، واش هر به وصار أع م أصرابه ويعي
/ 1(، و طبقات ابن قاضى شهبة )017، 015/ 4ان ر  طبقات السبكي ) ه(.476وطوا ف ةواهم، تويف ةاة )

 (.0٩/ 1(، ووعيات األعيا  )038
 (.305/ 6( يف ا خطوحب )العا ي(، وال صوي  ين اجملقو  )0)
ين ب  عبد الدار تفقه على الشيخ أا إةراهب الش ازي وبعدس على أا  ( علي بن ةعيد بن عبد الرمحن أبو احلسن العبدري3)

جيهني وكا  مجي) ا ا ر وصاف ك اابً مساس الكفاية قال ابن السقعاين  "وبر  يف الفقه وصار أحد األ قة الو  بكر الشاشي
ه(. ان ر  طبقات 4٩3أا الطي  وا ارودي و  مها، تويف ببغداد يف مجادع اآلخرة ةاة ) محيد األثر". مس  ين القاضي

 (.072/ 1(، وطبقات ابن قاضى شهبة )057/ 5السبكي )
 (.305/ 6(، واجملقو  )024/ 3يشك) الوةيط ) (، وشرا532/ 0)(، والوةيط 66( ان ر  ال ابيه )ل  4)
 ( أحدمها  ال يفطر؛ أل  حكم اخ يارس ةاقط عأشبه الااةي.5)

 (.305/ 6(، واجملقو  )3٩٩، 3٩8/ 6. ان ر  ع ح العزيز )والثاين  أنه يفطر؛ ألنه أتى بضد الصو  داكراً له     
اليقاين الشاععي، كا  شيخ الشاععية بب د اليقن،  ( أبو احلسني حيىي بن أا ا   بن ةاأ العقراين6)

ه(، صاح  البيا  وزوا د ا هرب، 48٩تفقه على زيد بن عبد هللا اليفاعي و  س، ولد ةاة)
ه(. ان ر  558رح) الاا  إليه ين أقطار اليقن لل فقه عليه، وكا  حيف  ا هرب، تويف ةاة)

 (134)ل   (، والعقد ا ره 336/ 7(، وطبقات السبكي )3٩7/ 3ةلم الوصول )
  "والفرهب بياهقا  أ  الوحبء ين الرج) ال يكو  إال ابالن شار، ودلا يدل على ( قال العقراين7)

 (.512/ 3الشهوة واالخ يار".   ان ر  البيا  )
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 وإ  قلاذا ال ي صذور؛ أعطذر قذوالً ، ؛ ألنه أ أيمث بهقطعاً  فطر؛ أ تلز  الكفارةيعن  قلاا 
 .(1)ووجبت الكفارة واحداً 

عذذن  أ ، دخذذ) دكذذرس يف الفذذرج بغذذ  اخ يذذارسيذذدا رجذذ) وأُ  تدُشذذلذذو "  وقذذال ا ذذاوردي
 .(3)"وجها  عن  قلاا يفطر؛ عفي الكفارة، (0)وإ  أنزل؛ عوجها ، يازل؛ أ يفطر

؛ كذذرس علذذى كلقذذة الطذذذ هبوا ذذ ف يف عطذذرس شذذبيه اب ذذذ ف عذذيقن أُ "  قذذال الاذذووي
هاذا  ويابغذي أ  يكذو  األصذح، أنذه يقذ  األصذح، (4)عفي انقطاعه ووقوعه خ ف يشهور

 .(5)"وإال؛ ع ، أنه إ  حص) امنزال بفكر وقصد وتلرد؛ أعطر
  

                                                             

 (.323/ 3(، والامم الوهاج )305/ 6  )( ان ر  اجملقو 1)
 ( أحدمها  إنه على صويه وال قضاء عليه وال كفارة ألنه  ا أ يفطر ابمي ج أ يفطر مبا حدث عاه.0)

 (.40٩/ 3والوجه الثاين  إنه قد أعطر ولزيه القضاء أل  امنزال ال حيدث إال عن قصد واخ يار. ان ر  احلاوي الكب  ) 
 .عليه الكفارة( أحدمها  3)

 (.306/ 6والثاين  ال كفارة عليه؛ ألج) الشبهة. ان ر  ا صدر السابق، واجملقو  ) 
عيه وجهني  "أحدمها  ال يق ؛ أل  اللف  ةقط أثرس ابمكراس وبقي جمرد نية، والاية  ( حكى الاووي4)

 وحدها ال يق  ذا ط هب.
 (. 306/ 6بلف ه". ان ر  اجملقو  ) وأصرهقا  يق ؛ لوجود قصد الط هب    
 ( ان ر  ا صدر السابق.5)
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 فصل
فتن أكل أو شرب أو استعط ، (1)الناسيوأما قولنا مع ذكر الصوم فيحرتل به عن 

 .(0)وسواء فعله مرم أو أكنر، رذل  أو كنُ  قلّ  أو حنو ذل     يفطر سواءً 
 .(3)وهو كالوجه يف الكالم الكنري يف الصالم، أنه يفطر :ر وجهوفيما إذا كنُ 

 .(4)وقد دكرس يف ك اب الص ة، وزعم اميا  أنه ال خ ف عيه هاا
 طريقا   ابجلقا   ةياً ويف إعطار الصا م 

 .(5)قا  القط  أبنه ال يفطر؛ كقا لو أك)هأصر
ج لذذذا إدا وهذذذو خمذذذرّ ، للخراةذذذانيني أ  يف عطذذذرس قذذذولني  أحذذذدمها  أنذذذه يفطذذذر  واثنيهقذذذا

 .(6)جاي  ا ر   ةياً 
أبن كممان قريممب  وبكونممه مفطممراً  (7)بتحرميممه ولممو أكممل أو شممرب أو جممامع جمماهالً 

 .(8)عهد ابإلسالم أو نشن ببادية حبيث خيفى ذل  عليه    يفطر
 (٩)وإ  كا  ةيث ال ففى عليه حتريه؛ أعطر؛ ل قص س

                                                             

 (.422/ 6( ان ر  ع ح العزيز )1)
 (.304/ 6(، واجملقو  )66ان ر  ال ابيه )ل  ( 0)
 (.31٩/ 6(، وكفاية الابيه )363/ 0(، وروضة الطالبني )304/ 6( ان ر  اجملقو  )3)
 (.023/ 0( ان ر  هناية ا طل  )4)
 (.363/ 0(، وروضة الطالبني )421/ 6). ان ر  ع ح العزيز على أنّه ا ره  ( نّ  الاووي5)
   ال يفطر.ولي  ياصوصاً، والقول الثاين وهو األصح ( أي  أنه يفسد حمه، وهو هاا خمرّج على احلج6)

"أ  الفرهب بني مجا  الااةي يف امحرا  والصيا   أ  ا ر  له هيئة  عن السرخسي ونق) الاووي     
 (.304/ 6(، واجملقو  )36/ 4". ان ر  هناية ا طل  )ي ركر ذا حاله عندا نسي كا  يقصراً إ ف الصا م

 أ(.008( هناية اللوحة )(7
 (.1٩٩(، وكفاية األخيار )ل  0٩2/ 1( ان ر  حترير الف اوع )8)
 (.055/ 0(، وإعانة الطالبني )304/ 6( ان ر  اجملقو  )٩)
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أو ، أو ابالح مذذا ، يبذذةأو ابلغِ ، ع ذذن أنذذه أعطذذر ابألكذذ)  ةذذياً  (1)]وإ  أكذذ)  ةذذياً[
ال "  واجلرجذذاين عقذذد قذذال الشذذيخ أبذذو حايذذد واتبعذذه الباذذدنيمي، ع عذذاطى ا فطذذرات، بلذذةالقُ 

 .(0)"يفطر كا  س ين الص ة
إدا ظذذذن أنذذذه أعطذذذر ابألكذذذ) "  وراين والبغذذذويوقذذذال القاضذذذيا  احلسذذذني وا ذذذاوردي والُفذذذ

ردس يف الصذذور كلهذذا إال إدا ويق ضذذاس طذذ، ؛ لزيذذه القضذذاء دو  الكفذذارةعمذذاي  عايذذداً   ةذذياً 
 .(4)"(3)  مجا  الااةي يبط) الصو  وهو يرجواإقلاا 

  

                                                             

 (.318/ 6(، وكفاية الابيه )338/ 6)يا بني ا عقوع ني ةاقط ين ا خطوحب، وال كقي) ين اجملقو  (1) 
 (.318/ 6(، وكفاية الابيه )062/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 0)
يف يقابلة الراجح والراجح  الواز . ورجح الشيء بيدس، وزنه ون ر يا ثقله. وأرجح  ( القول ا رجوا3)

ا يزا ، أثقله حن يال ورجح الشيء يرجح ويرجح ويرجح رجوحًا ورجاحًا ورجرا ً. وا رجوا  
/ 3ط األع م )هو ا قاب) لل ن "وهم"، والراجح  هو ا قاب) للوهم "ظن". ان ر  ا كم وا ي

 (.74/ 1(، وشرا الكوك  ا ا  )44/ 0(، ويعمم ا صطلرات واأللفاظ الفقهية )75
(  "أصرهقا  وبه قط  اجلقهور تبط)، كقا لو جاي  أو أك) 33٩/ 6يف اجملقو  ) ( قال الاووي4)

ر ع  كفارة، وإ  قلاا  يفطر ع  كفارة وهو ي ن أ  الفمر أ يطل  عبا  طالعاً، عن  قلاا  ال يفط
(، وكفاية 16٩/ 3(، وال هري  )430/ 3وان ر  احلاوي الكب  ) ".أيضا، هرا هو ا ره 

 (.318/ 6الابيه )
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 أ ] ظذا ً  أو أولذه،  ذروب الشذق  أو جاي   خر الاهذار ظذا ً ، أو شرب، ولو أك)
وعيذذه وجهذذا  ، (0)مث اب  خذذ ف يذذا ظاذذه؛ بطذذ) صذذويه علذذى ا ذذره ، (1)[الفمذذر أ يطلذذ 

  خرا  
ج يذذذن ا ذذذ ف عيقذذذا إدا  لذذذط يف أحذذذدمها  عذذذن ابذذذن خزيذذذة أنذذذه ال يبطذذذ) وهذذذو خمذذذرّ  
 .(4)(3)وين األة  إدا اج هد يف الصو  عواعق يا قب) ريضا ، القبلة

ويبطذذذ) بغلطذذذذه يف ، واثنيهقذذذا  أنذذذه ال يبطذذذذ) إدا  لذذذط يف أول الاهذذذار ل ة صذذذذراب
 .  (5) خرس

                                     
  

                                                             

 (.363/ 0روضة الطالبني )(، وال صوي  ين طلو  الفمر ظا ً يف ا خطوحب )( 1)

 (.363/ 0(، وروضة الطالبني )421/ 6(، وع ح العزيز )044/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 0)
 (.114( ان ر  )ل  3)

 (.306/ 6(، وكفاية الابيه )327/ 6( ان ر  اجملقو  )4)
 (.363/ 0(، وروضة الطالبني )01/ 4( ان ر  هناية ا طل  )5)
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 فصل                                
أما يف  خر النهار فاعلم أن الصوم ينتهي ، يف الوق  الذي حيل الكل فيه للصائم

بغروب قرص الشمس بكماله يف ذل  البلد  فال يفعل ما يفطر به من أكل وشرب 
 .(1)وغريمها حل يتحقق الغروب

 و  ها؟أ (3()0))أبوراد(وه) له أ  يفطر ب ن الغروب ابج هاد 
 عيه وجها  

وإ  اب  أنذه كذا  ، عذن  ععذ)؛ لزيذه القضذاء، ال (4)أحدمها  قول األة اد أا إةراهب
 .(6)يف ن  س ين الص ة (5)وطردس، كقا لو أك) ين    اج هاد لي  ً 

                                                             

 (.363/ 0) (، وروضة الطالبني326/ 6( ان ر  اجملقو  )1)
 (. 6/326( يف ا خطوحب ) در أداء(، وال صوي  ين اجملقو  )0)
أي يقدار يعلو  إيا  مج  وِراد، ابلكسر، وهو اجلزء، يقال  قرأت وِردي. ويقال  لف   ك) ليلة وِردة ين القر   يقرؤس ( األوراد3)

ةب  أو نصف السب  أو يا أشبه دلا. يقال  قرأ وِراَدسُ وحزبه مبعىن واحد. والوِراد  اجلزء ين اللي) يكو  على الرج) يصليه. 
 (.08٩/ ٩(، واتج العرو  )458/ 3ان ر  لسا  العرب )

، يقال  إنه بل  ا  كلم األصو  الفقيه، شيخ أه) خراةا  ( إبراهيم بن دمحم بن يهرا  األة اد ركن الدين أبو إةراهب امةفرايي 4)
ول، و   كث ة ياها )جاي  احللي( يف أصول الدين، و)الرد على ا لردين(، وتعليقة يف األص ، وله يصافاترتبة االج هاد

ةاة  و  س، وبايت له بايسابور يدرةة يشهورة، وتويف بايسابور يو  عاشوراء أبو الطي  الط ي دلا، أخر عاه القاضي
 (.367(، وطبقات بن كث  )ل  0٩0/ ٩ه(.  ان ر  اتريخ امة   )418)

  يف اللغة  ال  اب  واجلري، يقال  اطّرد األير  تب  بعضه بعضاً وجرع، واطّرد احلد  ت ابعت أعرادس وجرت جمرع ( طرد ين االطّراد5)
اا ا ا   "طردت ا  ف يف ا سألة طرداً أجري ه، كأنه يأخود ين ا طاردة وهي واحداً كمري األهنار. قال صاح  ا صب

واصط حاً عُّرف أبنه  كلقا وجدت العلة يف صورة ين الصور وجد  امجراء للسباهب واطّرد األير اطراداً تب  بعضه بعضاً ".
و را ر ها، وهو شرحب ين شروحب ال علي) عاد يعها احلكم، ودلا كوجود حرية ا قر ي  إةكارها، أو لوهنا، أو طعقها، أ

(، 014/ 1(، ويعمم ا صطلرات واأللفاظ الفقهية )372/ 0ان ر  ا صباا ا ا  ) األصوليني.
 (.682ويف اا الوصول )ل  

 (.1٩٩(، وكفاية األخيار )ل  307/ 6(، وكفاية الابيه )420/ 6( ان ر  ع ح العزيز )6)
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 ؛(1)وإ  اةذ قر امذذا ، تقد وعلى هرا إ  اب  ا طأ؛ قضى كقا ، وأصرهقا  نعم
 .(0)أ يفطر

وإ  ، ؛ عذذ  قضذذاءعذذن  اب  أنذذه كذذا  لذذي ً ، ولذذو همذذم علذذى امعطذذار يذذن  ذذ  اج هذذاد
 .(3)؛ لزيه القضاءأو اة قر امذا   اب  أنه كا  هناراً 

يريذذذذد الصذذذو  األكذذذ) والشذذذرب واجلقذذذذا  إىل  (4)[ال]وأيذذذا يف أول الاهذذذار عيمذذذوز  ذذذن 
 ومذذوز لذذه دلذذا يذذ  شذذكه يف الطلذذو  علذذى ا ذذره ، طلذذو  الفمذذر الثذذاين يف دلذذا البلذذد

 .(7)"ال موز و لطا عيه"  (6)وا  و  قال الغزا . و (5)الري قط  به اجلقهور
 .(8)أنه لي  مبس وي الطرعني عن  األوىل للشام أ  ال يفع)ومحله بعضهم على 

                                                             

   بكسر اأقزة. امخفاء عن قصد أو    قصد.( امذا 1)
ُباهم  الري ال يُعرف له وجه يُؤتى ياه، يأخود ين قوأم  حا ط ُيباهم  إدا أ يكن عيه  

والك   ا 
َر ين أَيان يُذؤاتى َلُه. ان ر  هتري  اللغة ) (، 17٩/ 6ابب، َوِيااه يُذَقال  رج)ة بُذهاقة  ِإدا أ يُدا

 (.42مم لغة الفقهاء )ل  ويع
 (.363/ 0(، وروضة الطالبني )326/ 6( ان ر  اجملقو  )0)
 (.326/ 6(، واجملقو  )420/ 6( ان ر  ع ح العزيز )3)

 )ال( هرس كأهنا زا دة، والصريح )عيموز  ن يريد الصو (.(4) 
 ( ان ر  ا صدرين السابقني.5)

 ب(.008( هناية اللوحة )(6
  " علعلهقا أرادا بقوأقا ال موز أنه لي  يباحًا يس وي الطرعني  -تعقيبًا عليهقا  - ( قال الاووي7)

ب) األوىل تركه، عن  أراد به حترمي األك) على الشام يف طلو  الفمر عهو  لط خمالف للقر   
اه  العلقاء وال نعرف أحد ين العلقاء قال ب رريه إال ، ب) جلقوالبن عبا  وجلقي  األصراب

يالا عننه حريه وأوج  القضاء على ين أك) شاكًا يف الفمر ودكر ابن ا ارر يف االشراف ابابً 
يف إابحة األك) للشام يف الفمر عركاس عن أا بكر الصديق وابن عقر وابن عبا  وعطاء 

واخ ارس وأ ياق) ا ا  إال عن يالا وهللا أعلم". ان ر   واألوزاعي وأصراب الرأي وأمحد وأا ثور
 (.326/ 6(، واجملقو  )531/ 0حتقيق  عفاف ابرمحة(، والوةيط ) 002ت قة االابنة )ل 

 (.326/ 6( ان ر  اجملقو  )8)
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وإ  تبذني أنذه  ، ؛ قضذى يف األصذحتبذني أنذه كذا  هنذاراً  (1) [عذن ]وإدا أك) ي  الشذا 
 .(0)وكرا لو اة قر ي  امذا ، ؛ صح صويهكا  لي ً 
ظمه  فَ وإن لَ ، فمتن ابتلعمه  بطمل صمومه، طعمام ككلمه يمهِ يف فِ إذا طلع الفجمر و  فرع:

 .(3)كله  صح صومه
ولذذذو ةذذذبق ياذذذه شذذذيء إىل جوعذذذه بغذذذ  اخ يذذذارس عفذذذي عسذذذادس بذذذه وجهذذذا  خمرجذذذا  يذذذن 

 .(4)أنه ال يفسد  واألصح، القولني يف ةبق ا اء اب ضقضة
 .(5)ن  عليه، ولو طل  الفمر وهو جماي  عاز  يف احلال؛ انعقد صويه

  (6)ي صور على ث ثة صورودلا 
 عياز  ةيث يواعق الاز  اب داء الطلو . ،(7)إحداها  أ  حي  وهو جماي  ب باش  الصبح

ويصذح صذويه يف ، واثنيها  أ  يطل  وهذو جمذاي  ويعلذم بذه كقذا طلذ  وياذز  كقذا علذم
 .(8)والثانية ا رادة ابلا ، الصورتني

 بعد طلوعه بزيا ؟عن  قي) كيف ي صور دلا والصبح ال يدرم إال 
 قلاا  قد أجاب عاه أبو دمحم بوجهني 

 .(12)  ة َجدَّةٍ اي (٩)أحدمها  أ  ا سألة علقية ال عقلية كقا يفرض يف الفرا ض
                                                             

 يف ا خطوحب )عننه(، وا ثبت هو الصواب حس  قواعد اللغة.(1) 
 ( ان ر  ا صدر السابق.0)
 (.15٩/ 3(، وال هري  )046/ 3) (، وةر ا ره 417/ 3اوي الكب  )( ان ر  احل3)
 (.328/ 6(، واجملقو  )417/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )4)
 (.364/ 0(، وروضة الطالبني )417/ 3(، واحلاوي الكب  )126/ 0( ان ر  األ  )5)
 (.364/ 0(، وروضة الطالبني )32٩/ 6  )(، واجملقو 423/ 6( ان ر  ع ح العزيز )6)
   يقديات ضيا ه وأوا له الم تُبّشر به، كأهنا مج  تبش  وهو يصدر بّشر.( تباش  الصبح7)

 (.53/ 04(، واتج العرو  )025/ ٩(، ولسا  العرب )61/ 1ان ر  أةا  الب  ة ) 
 (.126/ 0( ان ر  األ  )8)
  هو الفقه ا  علق ابمرث والعلم ا وص) اصط حاً و  أي يقدرة  ا عيها ين السها  ا قدرة عغلبت على   ها.   مج  عريضة مبعىن يفروضة لفرا ضا  (٩)

 .(3/ 6(، وهناية ا  اج )4/ 4(، ويغ  ا  اج )486/ 18ان ر  اتج العرو  ) . عرعة قدر يا م  لك) دي حق ين الرتكة
 (.32٩/ 6(، واجملقو  )05/ 4( ان ر  هناية ا طل  )12)



 دراسةً وحتقيقًا.............هـ(727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل )ت:

151 

عطلذو  الفمذر يف حقاذا هذو ظهذور ، وأصرهقا  أنه ي صور عذن  إمنذا تعبذد  مبذا ندركذه
عالعذذارف ابألوقذذات وياذذازل ، وحنذذوس وكذذرا الذذزوال، حكذذم لذذهويذذا قبلذذه ال ، الضذذوء للقبصذذر

 .(0)ين أدرم الضوء وال حا ) عهو زوال الصبح ا ع   (1)الققر
  يضذذذى زيذذذن بعذذذد الطلذذذو  أ يعلذذذم بذذذه مث علذذذم بذذذه ونذذذز  عقيبذذذه؛ عذذذ  يصذذذح إالثالثذذذة  

 .(4)ألنه أ يع قد ؛ولو اة دايه؛ ع  كفارة، (3)الصو 
، (5)أ  الفمذذر أ يطلذذ  مث اب  أنذذه طلذذ  وأييت عيذذه الوجذذه ا  قذذد  عيقذذا إدا أكذذ) ظذذا ً 
 .(6)وعلى هرا لو اة دايه بعد علقه؛ لزي ه الكفارة

 طريقا   وعلى األول يف وجوب الكفارة
  .(7)ط  أبهنا جت قأصرهقا  ال

 وأصذلهقا أنذه نذذ ّ ، (8)وهذو ا اصذول، أصذرهقا  أهنذا جتذذ ، واثنيهقذا  عيهذا قذوال 
، " اثً  إ  وطئ ذذذا عأنذذذت طذذذالق ثذذذذ"عيقذذذا لذذذذو قذذذال لزوج ذذذه   ونذذذ ّ ، (٩)هاذذذا علذذذى وجوذذذذا

 .(12)عوطئها واة دا  أنه ال يلزيه يهر ابالة داية
                                                             

لك) ياها اةم يعني، ياها السرطا   08  يداراته الم يدور عيها حول األرض، وهي ( ياازل الققر1)
/ 0والبطني والثراي والديرا ، ولك) عص) ين عصول الساة ةبعة ياازل. ان ر  ا عمم الوةيط )

 (.1857/ 3(، ويعمم اللغة العربية ا عاصرة )٩15
 ( ان ر  ا صدرين السابقني.0)
 (.161/ 0(، ويغ  ا  اج )365/ 0( ان ر  روضة الطالبني )3)
 (.423/ 6(، وع ح العزيز )418/ 3ن ر  احلاوي الكب  )( ا4)
 (.147( ان ر  )ل  5)
 (.32٩/ 6(، واجملقو  )423/ 6( ان ر  ع ح العزيز )6)
 (.365/ 0(، وروضة الطالبني )424/ 6. ان ر  ع ح العزيز )( وهو ا ره 7)
 (.05/ 6(، والغاية يف اخ صار الاهاية )150/ 8) ( ان ر  خم صر ا زين8)
 (.424/ 6(، وع ح العزيز )150/ 8) ( ان ر  خم صر ا زين٩)
  "ولو قال  إ  قرب ا عأنت طالق ث اث وقف عن  عاء و ابت احلشفة طلقت ث اث ( قال ا زين12)

عندا أخرجه مث أدخله بعد ععليه يهر يثلها، وإ  أىب أ  يفيء طلق عليه واحدة". ان ر  خم صر 
 (.424/ 6(، وع ح العزيز )354/ 12(، واحلاوي الكب  )320/ 8) ا زين
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، ه يف كذذذ) يذذن ا سذذذأل ني إىل األخذذذرعنّصذذ ج ا راةذذذانيو عخذذرّ ، واخ لذذف األصذذذراب
 .(3)وا هر قولني يف وجوب الكفارة (0()1)وا[وجعل]

؛ ألنذذه يف يقابلذذة وعرقذذوا أب  االب ذذداء هاذذام ي علذذق بذذه ا هذذر، وقطذذ  اجلقهذذور ابلاصذذني
والكفذارة هاذا أ ، لشخ  واحذد (4)[ ايهر ]ة الواحدة أ  يف الوطموال ، تآئمجي  الوط

 عيقذا إدا جذاي   ةذياً  وةيمري ا  ف يف الكفذارة، (5)ت علق أبق) الوحبء ع علقت آبخرس
 .(6)للصو  واة دا  بعد تركرس

  

                                                             

 ( يف ا خطوحب )وجع)(، وا ثبت هو الصواب.(1
 أ(.00٩( هناية اللوحة )0)
 (.365/ 0(، وروضة الطالبني )338/ 6اجملقو  )( ان ر  3)

 ( يف ا خطوحب )يهرين( وا ثبت يا يق ضيه الصواب حس  قواعد اللغة.(4
 (.33٩/ 6(، واجملقو  )424/ 6( ان ر  ع ح العزيز )5)
 (.365/ 0(، وروضة الطالبني )424/ 6( ان ر  ع ح العزيز )6)
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 :(1)ثالثة أوجه فرع: لو أحرم ابحلج يف حال اجلماع  ففي انعقاد إحرامه
 أصرها  ال ياعقد.

، عذذذن  نذذذز  يف احلذذذال؛ صذذذح حمذذذه وال شذذذيء عليذذذه، صذذذريراً  واثنيهذذذا  ياعقذذذد حمذذذاً 
 .(0) الاَبَدنَةو ، والقضاء، وعليه ا ضي يف عاةدس، وإال؛ عسد

، والقضذذاء ةذذواء اةذذ دا  أ  نذذز  يف احلذذال، وعليذذه ا ضذذي عيذذه، واثلثهذذا  ياعقذذد عاةذذداً 
ال ، وهذذذذذي شذذذذذاة يف األصذذذذذح، وإال؛ وجبذذذذذت، يف احلذذذذذال؛ أ جتذذذذذ  عذذذذذن  نذذذذذز ، وأيذذذذذا البدنذذذذذة

 .(3)ةكقا ةيأيتنَ دَ بَ 
  

                                                             

 (.313/ 3(، والامم الوهاج )088/ 0)(، والغرر البهية 33٩/ 6( ان ر  اجملقو  )1)
َها الصغار ( الاَبَدنَة0)   ِهَي الاَّاقة مُسيت بََدنَة ابلع م ِإيَّا لسقاها َأو لساها، أِلَنَُّه اَل موز أَ  يساهب ِياذا

َها َوع م عَذُهوَ  َها الثايا  َعَقا َعوهب وك) َيا أةن ِياذا َا يساهب ِياذا أعض). ان ر   ري  احلديث البن  ِإمنَّ
 (.01٩/ 1ق يبة )

والصو  أ  الصو  فرج ياه ابمعساد ع  يصح دخوله عيه ي  وجود    "والفرهب بني احلج( قال الاووي3)
 (.33٩/ 6ع  فرج ابمعساد". ان ر  اجملقو  ) ا فسد إ ف احلج
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 فصل
 يف شرائط الصوم

 والنقممماء عمممن احلمممي ، والعقمممل، وهمممي: اإلسمممالم، ثالثمممة يف الصمممائم :وهمممي أربعمممة
وإن قلنمما بوجوبممه عليممه ، كممان أو مرتممداً   فممال يصممح صمموم الكممافر أصمملياً ، (0()1)فمماسوالنُ 

 خبالف ما إذا تصد  يف كفمره مث أسملم فمتن الصمحيح، (3)سواء أسلم بعد ذل  أم ال
 .(4)أنه يناب عليه

 .(5)وإ  أوجبااس عليهقا يف قول، وال صو  للرا ض والافساء
يف أولذذذذه أو  خذذذذرس أب  أةذذذذلم  قذذذداعلذذذذو عُ ، ا  يف مجيذذذ  الاهذذذذار  وهذذذرا  الشذذذذرطا  يع ذذذذ

 وأحاضذذذت  وأ (6)[أب  ارتذذذد]أو، رت احلذذذا ض أو الافسذذذاء يف أثاذذذاء الاهذذذارالكذذذاعر أو طُهذذذ
  .(7)ست يف أثااء الاهار؛ أ يصح الصو نفِ 

 ؛ عفي بط   صويها طرهب دياً  ست وأ ترَ فِ ولو نَ 
، أوجباذاس؛ بطذذ)عذن  ، عليهذا (8)سذ)أحذدها  أنذه علذى ا ذ ف ا  قذد  يف وجذذوب الغُ 

 .(٩)وإال؛ ع 
                                                             

  يدة تعق  شرعاً و  نِفست ا رأة أي ولدت عهي نفساء.  بضم الاو  أو ع رها يصدر ( الاُذَفا ُ 1)
الوض  ل عود عيها الرحم واألعضاء ال ااةلية إىل حال ها السوية قب) احلق) وهي حنو ة ة أةابي . 

 (.٩42/ 0(، وا عمم الوةيط )087/ 3(، ودة ور العلقاء )58  ا طل  على ألفاظ ا قا  )ل  ان ر
 (.141(، والسراج الوهاج )ل  425/ 6(، وع ح العزيز )188( ان ر  اللباب )ل  0)
 (.418/ 1(، وأةىن ا طال  )160/ 0(، ويغ  ا  اج )425/ 6( ان ر  ع ح العزيز )3)
 (.313/ 3(، والامم الوهاج )053/ 6)( ان ر  اجملقو  4)
 (.465/ 3(، والبيا  )306/ 1( ان ر  ا هرب )5)
 حتقيق ابراهيم جعفر. ،072ل  وال صوي  ين تكقلة ا طل  العا ، ك اب الصو ،يف ا خطوحب )كا  او تداء(، ( 6)
 (.425/ 6( ان ر  ع ح العزيز )7)
 لغةً  ةي   ا اء على الشيء يطلقاً. وشرعاً  اةم ين اال  سال، وهو إةالة ا اء على اجلسد كله باية خمصوصة.  ( الغُسا)8)

(، ويعمم ا صطلرات 331(، ويعمم لغة الفقهاء )ل  157ان ر  ال عريفات الفقهية )ل  
 (.14/ 3واأللفاظ الفقهية )

 (.0٩6/ 6(، وكفاية الابيه )347/ 6(، واجملقو  )438/ 1( ان ر  احلاوي الكب  )٩)
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 .(1)"عادي أنه ال يبط)؛ ألهنا يغلوبة كاالح   "  وقال الروايينوأنكرس 
 .(0)"ويا قاله قوي يف ا عىن ضعيف يف ال علي)؛ الن قاضه ابحليض"  قال الاووي

 .(3)وإ  أوجبااس؛ عوجها ، أ نوجبه؛ أ يبط) عن ، والثاين  أنه يرت  عليه
 .(4)وراينوبه قال الفُ ، والثالث  أنه ال يبط) ةواء أوجبااس أ  ال

عذذن  اةذذ غرهب ، عذذندا عذذرض اجلاذذو  لذذه بعذذد أ  نذذوع لذذي ً ، (5)وال يصذذح صذذو  اجملاذذو 
أحذذذدمها عيذذذه ، يف بعضذذذه؛ عطريقذذذا  (7)جذذذدوإ  وُ ، (6)مجيذذذ  الاهذذذار؛ أ يصذذذح الصذذذو  قطعذذذاً 

 وقي) وجها  ، قوال 
 .(٩)وكقا يف الص ة، (8)[يف احليض]كقا أنه يبط)  أصرهقا  وهو اجلديد
 ؛ عفيه ا  ف اآليت.(12)والثاين  أنه كام قاء

 .(10)  القط  ابألول(11)والثاين

                                                             

 (.167/ 1) ( ان ر  ةر ا ره 1)
يف تعلي) وجوب    " ..وأيا قوته يف ا عىن؛ عأل  الري اع قدس األصرابتكقلة ك   الاووي(0) 

وهرا يصلح لوجوب الغس) ال لبط   الصو ، عن  خروج ا   ين     الغس) أ  الولد َي ة ياعقد
 (.152/ 0يباشرة وال اة قااء ال يبط) الصو  وهللا أعلم". ان ر  اجملقو  )

 (.071( ان ر  تكقلة ا طل  العا  )ك اب الصو  ل  3)
 (.152/ 0(، واجملقو  )63/ 1( ان ر  ا هرب )4)
 (.160/ 0(، ويغ  ا  اج )0/366(، وروضة الطالبني )425/ 6( ان ر  ع ح العزيز )5)
 (.425/ 6(، وع ح العزيز )440/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )6)

 /ب(.00٩( هناية اللوحة )(7
 .حس  يا يق ضيه السياهب (، وا ثبت هو الصواب( يف ا خطوحب )يف احليض8)
 (.346/ 6(، واجملقو  )531/ 3(، والبيا  )068/ 3) ( ان ر  ةر ا ره ٩)
 (.0/366(، وروضة الطالبني )48/ 4( ان ر  هناية ا طل  )12)
 ( أي  الطريق الثاين.11)
 (.347/ 6( ان ر  اجملقو  )10)
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يف  علذذى أنذذه إ  كذذا  يفيقذذاً  عقذذد نذذ ّ  عذذندا عذذرض بعذذد أ  نذذوع لذذي ً  (1)وأيذا ام قذذاء
ويف ، أول الاهذذذار صذذذح صذذذويه جزا ذذذه إ  كذذذا  يفيقذذذاً أويف ، جذذذزء يذذذن الاهذذذار؛ صذذذح صذذذويه

 ولألصراب طرهب ، (0)اً  خرس على بط   الصو  به يطلق
  (3)أقوالأ  عيه ث ثة  أحدها:

وقال صذاح  ، أنه إ  أعاهب يف جزء ين الاهار؛ صح صويه أصرها  عاد األكثرين
 .(4)"ال أعرف له وجهاً "ا هرب  

 .(5)ويال إليه ابن الص ا، وصرره الغزا أول الاهار  أ  يكو  يفيقاً الثاين  أنه يشرتحب 
 .(6)مجي  الاهار كاجلاو  واحليضوالثالث  أنه يشرتحب امعاقة يف 

 هرس  الث ثة ا اصوصة و خرا  خمرجا  ، أقوالأ  عيه مخسة  والطريق الناي:
                                                             

   يف اللغة  ا فاء. وقي)  الغشي.( ام قاء1)
ان ر  الا م  صط ا  تغشية العق) على وجه ال يبقى اخ يار يف دععه، يا أ يادع  بافسه.ويف اال 

 (.47/ 4(، وهناية ا طل  )040/ 1ويعمم ا صطلرات واأللفاظ الفقهية )(، 13/ 0ا س عرب )
(  "ولو نوع ين اللي) 426/ 6يف ع ح العزيز ) ك   ا صاف عيه  قوض يوضره ك   الراععي(0) 

، عقد ن  يف "ا خ صر" يف "ابب الصو " أنه إدا كا  يفيقًا يف جزء ين مث عرض له ام قاء
كى يثله " أنه إ  كا  يفيقًا يف أول الاهار صح صويه، وحيالاهار صح صويه، ويف "ابب ال هار

عن البويطي، ويف بعض ك به أ  ا رأة إدا كانت صا قة عراضت، أو أ قي عليها بط) صويها، 
(، 312/ 8و8/153) وان ر  خم صر ا زين ودلا يق ضي اشرتاحب امعاقة يف مجي  الاهار". أ.ه

 (.441/ 3واحلاوي الكب  )
 (.426/ 6(، وع ح العزيز )441/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )3)
ان ر  ا هرب  عاد  ققي أصراباا".   "وهرا عم  ياه ي  أ  هرا القول هو األصح( قال الاووي4)

 (.347/ 6(، واجملقو  )342/ 1)
يف "ا  صة"   أ  يكو  يفيقاً يف شيء ين الاهار، أيا يف "البسيط" و "الوةيط"  ( صرح الغزا 5)

(، وشرا 014عقد دكر الطرهب واألقوال ين    أ  ي عرض ألصرها عادس. ان ر  ا  صة )ل  
 (.425/ 6(، وع ح العزيز )010/ 3يشك) الوةيط )

 (.0٩8/ 6(، وكفاية الابيه )068/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 6)
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 .(1)وإ  اة غرهب مجي  الاهار، ال يضر، كالاو   أحدمها  أ  ام قاء
 .(0)الاهار عاد الطلو  والغروبوالثاين  أنه يشرتحب امعاقة يف طريف 

والذذا  الثالذذث  قذذول ، أنذذه لذذي  يف ا سذذألة إال القذذوال  األوال  والطريممق النالممث:
 .(3)أو    دلا، أو على إ قاء اجلاو ، على ا س غرهب

 .(4)"مها يبايا  على زوال ا طاب عاه"  وقال القفال
 .(5)القط  ابألول والرابع:
   .(6)القط  ابشرتاحب امعاقة أول الاهار خاصة واخلامس:

، يرتذذ  علذذى ام قذذاء"  قذذال البغذذوي، مث شذذرب دواء أزال عقلذذه هنذذاراً  ولذذو نذذوع لذذي ً 
وإ  قلاذذذذا  يصذذذذح؛ عهاذذذذا وجهذذذذا   ، أوىل؛ عهاذذذذا عذذذذن  قلاذذذذا  ال يصذذذذح الصذذذذو  يذذذذ  ام قذذذذاء

 .(7)"أصرهقا  أ  عليه القضاء
، ال يصذذح صذذويه"  قذذال ا  ذذو ، مجيذذ  الاهذذار وبقذذي ةذذكرا ً  ولذذو شذذرب ا سذذكر لذذي ً 

 .(8)"وإ  صرى يف بعضه عهو كام قاء يف بعض الاهار، ويقضي يف ريضا 
وإ  اةذذذذ يق  يف ، وأيذذذا الاذذذذو  عذذذذ  يضذذذر ولذذذذو اةذذذذ غرهب مجيذذذذ  الاهذذذار علذذذذى الصذذذذريح

 .(٩)بعضه؛ أ يضر قطعاً 

                                                             

 (.0/366(، وروضة الطالبني )46/ 4( ان ر  هناية ا طل  )1)
 (.426/ 6(، وع ح العزيز )532/ 3(، والبيا  )342/ 1( ان ر  ا هرب )0)
 (.427/ 6( ان ر  ع ح العزيز )3)
 (.322/ 6( ان ر  كفاية الابيه )4)
 (.346/ 6( ان ر  اجملقو  )5)
 (.010/ 3(، وشرا يشك) الوةيط )342/ 1(، وا هرب )440/ 3احلاوي الكب  )( ان ر  6)
 (.428/ 6(، وع ح العزيز )178/ 3( ان ر  ال هري  )7)
 (.428/ 6حتقيق  عفاف ابرمحة(، وع ح العزيز ) 325( ان ر  ت قة االابنة )ل 8)
 (.533/ 0(، وعمالة ا  اج )76(، وياهاج الطالبني )ل  068/ 3) ( ان ر  ةر ا ره ٩)
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 .(1)والغفلة عن الصو  يف مجي  الاهار ال  أثر أا
 .(0)والليل ال يقبله، والوق  ينقسم إىل أايم وليال ،الرابع: الوق  القابل للصوم الشرط

، (4)ويذذذو  الشذذذا، وأاي  ال شذذذريق، العيذذذد(3)وأيذذذا األاي  عذذذأاي  السذذذاة تاقسذذذم إىل يذذذويي
عأيذذذا يذذذا عذذذداها ع قبذذذ) الصذذذو  ، وإىل يذذذا عذذذداها، ونصذذذف شذذذعبا  األخذذذ ، وأاي  ريضذذذا 

 .(5)عن القضاء والارر والكفارة وال طو  بسب  أو بغ  ةب  يطلقاً 
 .(6)إمجاعاً  وال تطوعاً  وال نرراً  قضاءً  ع  موز صويهقا يطلقاً ع  يقب نه؛  وأيا يويا العيد

، (12)ولذذذو أيسذذذا عيذذذه(٩)ه؛ حاذذذثاليصذذذوي (8)ولذذذو حلذذذف، (7)ولذذذو صذذذايهقا؛ أ يصذذذح
 .(11)عيه وجها  ؟أو عاد يضي اليو لكن حياث يف احلال 
للصذذذذذذو  يف األوقذذذذذذات ا اهذذذذذذي عذذذذذذن  أنذذذذذذه ال بذذذذذذد أ  أييت عيذذذذذذه مباذذذذذذافٍ   وعذذذذذذن القفذذذذذذال

 .(10)صويها
                                                             

 (.313/ 3(، والامم الوهاج )366/ 0( ان ر  روضة الطالبني )1)
 (.330/ 3(، والامم الوهاج )320/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 0)

 أ(.032( هناية اللوحة )(3
  هو يو  الث ثني ين شعبا ، إدا وق  يف األلسن أنه ر ي وأ يق) عدل  أ  رأي ه، أو ( يو  الشا4)

ان ر  روضة  قاله، وأ يقب) الواحد، أو قاله عدد ين الاساء أو العبيد أو الفساهب وظن صدقهم.
 (.03٩/ 1(، وامقاا  يف ح) ألفاظ أا شما  )62/ 4(، وا هقات )367/ 0الطالبني )

 (.42٩/ 6( ان ر  ع ح العزيز )5)
 (.030/ 1(، وامقاا  يف يسا ) اممجا  )153/ 3( ان ر  امشراف البن ا ارر )6)
 (.560/ 3(، والبيا  )083/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 7)
ان ر   كيد حكم بركر يع ٍم على وجه خمصول.  لغة  القوة وال أكيد. واصط حاً  تو ( احلَِلف8)

 (.348/ 1ويعمم ا صطلرات واأللفاظ الفقهية ) (،05٩(، وال عريفات )ل  158/ 6يقايي  اللغة )
   لغًة  اممث والرن . واصط حاً  نقض اليقني والاكث عيها وعد  الوعاء ذا.( احلِااث٩)

 (.417(، وا طل  على ألفاظ ا قا  )ل  1٩٩/ 0(، والا م ا س عرب )83ان ر  خم ار الصراا )ل  
 (.083/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 12)
 ( أحدمها  مبضي اليو  كله، والثاين  حياث يف احلال. ان ر  ا صدر السابق.11)
 (.020( ان ر  كفاية األخيار )ل  10)
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 .(1)"يواعقونه عليه ويا أظن األصراب"قال اميا   
يرتدد بني ا عىن اللغوي والشذرعي؛ أل   (3)ق)جم (0)والاهي يف احلديث"  قال الغزا 

إذ ف يذذا إدا ، عاذذه وكذرا هذذو يف كذ) يوضذذ  وقذ  الصذو  عيذذه ياهيذاً ، وقذو  الشذرعي  ذذال
قذذذال  وإ  كذذذا  بعذذض األصذذراب، (4)"إين إداً لصذذا م"  لقولذذذه لعا شذذة ؛اً ثب ذذي وقذذ  الصذذو 

 .(5)" اللف  الشرعي حيق) على يفهويه الشرعي يطلقاً 
  

                                                             

 (.081( ان ر  تكقلة ا طل  العا  )ك اب الصو  ل  1)
عن صويني  يو   الفطر، ويو  إىل حديث عا شة اهنع هللا يضر، قالت  " هنى رةول هللا  ( يش  الغزا 0)

صو  يو  الفطر ويو   ، ابب الاهي عناألضرى " أخرجه يسلم يف صريره، ك اب الصيا 
 (.1142ا 822/ 0األضرى )

ألحدمها واصط حاً  يا له داللة على يعايني ال يزية    لغًة  اجملقو ، ويطلق على ا بهم.( اجملق)3)
/ 5والبرر ا يط )(، 1474/ 0ان ر  كشاف اصط حات الفاو  والعلو  ) على اآلخر ابلاسبة إليه.

 (.10/ 0وإرشاد الفرول ) (،5٩
 (.1154ا  0/828ابب جواز صو  الااعلة باية ين الاهار )، ( أخرجه يسلم يف صريره ك اب الصيا 4)
 (.081( ان ر  تكقلة ا طل  العا  )ك اب الصو  ل  5)
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، وا عذذدودات، ىنوتسذقى أاي  ِيذذ، الارذذر عيذذد وهذي ث ثذذة بعذذد يذو  وأيذا أاي  ال شذذريق
 .(1)عن  صايها؛ أ يصح، أنه ال موز صويها يطلقاً   الصريح عا ره  اجلديد

ويذذال إليذذه الشذذيخ ، (0)أنذذه مذذوز صذذويها للق ق ذذ  العذذاد  للهذذدي عذذن عرضذذه  والقذذدمي
لصذذرة احلذذديث  ؛واخ ذذارس الاذذووي، (6)وصذذرره ابذذن الصذذ ا، (5()4)والبيهقذذي (3)أبذذو دمحم
 .(7)الوارد عيه

  (8)وعلى هرا عفي وجوب صويها لغ س ث ثة أوجه

                                                             

 (.560/ 3(، والبيا  )74/ 4( ان ر  هناية ا طل  )1)
 (.347/ 1(، وا هرب )455/ 3الكب  ) ( ان ر  احلاوي0)
 (.412/ 6( ان ر  ع ح العزيز )3)
أخر الفقه عن أا ، ا سروجردي ( أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي بن عبد هللا بن يوةى البيهقي4)

ي)  "تبل  تصانيفه ه(، صّاف كث ًا حن ق384الف ح  صر بن دمحم العقري ا روزي، ُولد ةاة )
ألف جزء"، وين يشهور يصافاته السان الكب  والسان الصغ  ودال ) الابوة، والسان واآلاثر، 

إال وللشاععي عليه ِياة،  وشع  االيا ، و  ها. وقال اجلوي  يف حقه  "يا ين شاععي ا ره 
/ 4ه(. ان ر  طبقات السبكي )458عن  له على الشاععي ِياة"، وتويف ةاة ) إال أمحد البيهقي

 (.76/ 1(، ووعيات األعيا  )٩3)ل   (، والعقد ا ره 8
 (.315/ 3( ان ر  الامم الوهاج )5)
 (.347، 346/ 3(، وشرا يشك) الوةيط )412/ 6( ان ر  ع ح العزيز )6)
 (.445/ 6( ان ر  اجملقو  )7)

بقوله "وعلى هرا عفي وجوب صويها لغ س" ال  بااء على القول القدمي تعب  ا صاف يف ال فري (8) 
ااًل مث يصح؛ ألنه ال أحد يقول بوجوب صو  هرس األاي ، وا صاف رمحه هللا دكر ث ثة أوجه إمج

ويا  والراععي دكرا عيه وجهني  ا ا ، واجلواز عيقا له ةب  دكر وجهني يف ال فصي)، ي  أ  الاووي
موز للق ق   العاد  اأدي صويها    "والثاين  وهو القدميقال الاووي. ال ةب  له ع  موز يطلقاً 

ععلى هرا ه) موز لغ  ا  ق   أ  يصويها؟ عيه وجها   عن األاي  الث ثة الواجبة يف احلج
رد أبو الطي  يف اجمل يشهورا  يف طريقة ا راةانيني ودكرمها مجاعات ين العراقيني ياهم القاضي

 والبادنيمي وا ايلي يف ك ابيه اجملقو  وال مريد و خرو  ياهم.
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 أصرها  ا ا  
وا ذ ف راجذذ  إىل أ  إابحذذة صذذويها ، وإال؛ عذذ ، واثلثهذا  إ  كذذا  لذذه ةذب ؛ جذذاز
علذذم  أ  الشذذاععي رجذذ  عذذن القذذدمي (1)ونقذذ) ا ذذزين، للق ق ذذ  للراجذذة أ  لكونذذه لذذه ةذذب 

 .(0)وقط  ابجلديد يثب ه بعض األصراب
 .(4)وهو هني حترمي على ا شهور (3)عورد الاهي عن صويه وأيا يو  الشا
 .(5)"تازيه"  وقال ا اوردي
 ويف كراه ه وجها  ، (6)إ  صايه عن قضاء أو نرر أو كفارة؛ صح  وعلى ا ره 

                                                                                                                                                                     

  ال موز وبه قط  ا صاف وكث و  أو األكثرو  لعقو  األحاديث أصرهقا عاد مجي  األصراب  
 يف يا  صويها وإمنا رخ  للق ق  .

ابجلواز هو أبو اةراهب  يف ك ابيه وصاح  العدة  "هرا القا ) والثاين  موز، قال ا ايلي 
قال أصراباا الرين حكوا هرا الوجه  إمنا موز يف هرس األاي  صو  له ةب  ين قضاء  ا روزي".

 أو نرر أو كفارة أو تطو  له ةب  عأيا تطو  ال ةب  له ع  موز عيها ب  خ ف" أ.ه 
 (.443/ 6(، واجملقو  )411/ 6ع ح العزيز )ان ر        

 صر  ( هو أبو إبراهيم إمساعي) بن حيىي بن إمساعي) ا صري صاح  الشاععي، قال الشاععي  ا زين1)
يف الفقه، صاف اجلاي  الكب  والصغ   ، وكا  رأةاً يغس) ا وتى حسبةً  عابداً  يرهيب. وكا  زاهداً 
 ه(.064ه( وتويف ةاة )175وا اثور وا سا ) ا ع  ة و  ها. ولد ةاة ) وخم صرس خم صر ا زين

 (58/ 1(، وطبقات بن قاضى شهبة )147/ 0)(، وشررات الره  140/ ٩ان ر  الوايف ابلوعيات ) 
 (.156/ 8) زين( ان ر  خم صر ا 0)
بصو  يو  وال  يويني إال   ال تقديوا ريضا »، قال  ، عن الايب ( ورد ين حديث أا هريرة 3)

بصو   يف ك اب الصو ، ابب ال ي قد  ريضا  أخرجه البخاري« رج) كا  يصو  صوياً، عليصقه
بصو  يو   ، ابب ال تقديوا ريضا (، ويسلم يف ك اب الصيا 1٩14ا 08/ 3يو  وال يويني )

 (.1280ا 760/ 0وال يويني )
 (.367/ 0(، وروضة الطالبني )411/ 6العزيز )( ان ر  ع ح 4)
 (.477/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )5)
 (.367/ 0(، وروضة الطالبني )3٩٩/ 6( ان ر  اجملقو  )6)
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  "إ  وقذذذال ا ذذذاوردي، والشذذذيخ أبذذذو إةذذذراهب الطذذذ ي أحذذذدمها  وبذذذه قطذذذ  القاضذذذي 
 .(0()1)"وال ثواب له يره  الشاععي أنه يكرس عيسقط به الفرض

 .(4)يق ضى ك   اجلقهور أنه ال يكرس (3)وهو الدارييواثنيهقا  وقط  به 
 .(6)رسوإال؛ كُ ، كرس؛ أ يُ (5)إ  ضاهب الوقت  وقي)

ه ةذذب  أب  كانذذت لذذه عذذادة أ  يصذذو  الذذدهر أو واعذذق لذذعذذن  كذذا   وإ  صذذايه تطوعذذاً 
أو يصو  االثاني وا قي  عواعقذه؛ جذاز صذويه يذن  ويفطر يوياً  س أب  كا  يصو  يوياً دَ را وِ 

  إال أ  يصذذذله بصذذذو  اب ذذذدأس قبذذذ) نصذذذف وإ  أ يكذذذن لذذذه ةذذذب ؛ حذذذرُ ،  ذذذ  كراهذذذة قطعذذذاً 
 .(7)شعبا 

 .(8)ين    كراهة إدا وصله مبا زاد على يو ؛ جاز  وقي)
 علو صايه ي  حتريه؛ عوجها   
 .(٩)أنه ال يصح أصرهقا  وبه قط  العراقيو 

                                                             

( أي ين حيث اج قا  األير والاهي، كقا يف عع) الص ة يف الدار ا غصوبة عننه يف داته    ياهي 1)
 ي علق به ين شغ) يلا الغ .عاه وإ  كا  ياهياً عاه ين جهة يا 

 (.63(، وا س صفى )ل  1٩4/ 0ان ر  امحكا  لآليدي ) 
؛ ألنه إدا جاز أ  يصو  عيه تطوعاً له ةب  عالفرض أوىل كالوقت ( ونوقش  أ  هرا خ ف القيا 0)

 116ألا الطي  )ل  (، وال عليقة42٩/ 3الري هني عن الص ة عيه. ان ر  احلاوي الكب  )
 (.414/ 6(، وع ح العزيز )55٩/ 3حتقيق  عيص) شريف دمحم(، والبيا  )

 ب(.032( هناية اللوحة )(3
(، وحتفة 76(، وياهاج الطالبني )ل  3٩٩/ 6  يصح ين    كراهة. ان ر  اجملقو  )( ا ره 4)

 (.417/ 3ا  اج )
 .ا اضي وأ يقضه حن جاء يو  الشا إدا كا  عليه يو  ين ريضا ( ي صور دلا مبا 5)
 (.038/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 6)
 (.422/ 6(، واجملقو  )558/ 3( ان ر  البيا  )7)
 (.023األخيار )ل   (، وكفاية411/ 6( ان ر  كفاية الابيه )8)
 (.422/ 6(، واجملقو  )415/ 6( ان ر  ان ر  ع ح العزيز )٩)
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هذذو "  الذذروايينوقذذال ، (1)وصذذرره السرخسذذي، الذذدارييوقطذذ  بذذه ، واثنيهقذذا  يصذذح
، (3)يف أوقذذذات الاهذذذذي (0)ومهذذذا كذذذالوجهني يف صذذذذرة الصذذذ ة الذذذم ال ةذذذذب  أذذذا، ا ذذذره 

 .(4)"وصرة نررس يشي على هرين الوجهني
 .(5)ولو صايه؛ أجزأس،  خر يكانه وعلى القول بصر ه األوىل أ  يصو  يوياً 

هذذو يذذو  الث ثذذني يذذن شذذعبا  إدا حتذذدث الاذذا  برؤي ذذه وأ يقذذ)  واعلذذم أ  يذذو  الشذذا
أو قالذذه عذذدد يذن الاسذذاء أو العبيذذد أو ، أو قالذذه وقلاذا ال يثبذذت بقذذول واحذد، عذدل أنذذه ر س

 .(6)صدقهم نع ، الفساهب أو الصبيا 
  

                                                             

مث ا روزي، شيخ الشاععية إراةا .  ( أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن دمحم ابن زاز السرخسي1)
 والور ، وهو تلقير القاضي ه(، كا  يضرب به ا ث) يف حف  ا ره 430أو  431يولدس ةاة )

 ه(.4٩4اش هر عاه كث اً، وةارت إليه األ قة. تويف ةاة ) حسني، وصّاف ك اابً مساس امي ء
 (.120/ 5طبقات السبكي )(، و 526(، وطبقات ابن كث  )ل  063/ 0ان ر  هتري  األمساء واللغات ) 

، أو يقار  أا، والم ال ةب  ، أي  ةب  ي قد  على أوقات الاهي( ا راد بقوأم  ص ة أا ةب 0)
 أا  هي الم لي  أا ةب  ي قد  وال يقار .

وقد يفسر قوأم  ال ةب  أا، أب  الشار  أ فصها بوض  وشرعية، ب) هي الم أييت ذا امنسا   
، والسان، اب داءاً، عقن دوات األةباب الفا  ة، عننه موز يف هرس األوقات، قضاء الفرا ض

 (.1٩0/ 1(، وروضة الطالبني )12٩/ 3ان ر  ع ح العزيز ) والاواع) الم اخترها امنسا  وردا له.
د طلو  الشق  والثاين  عاة الصبح حن تطل  الشق . األول  بعد ص مخسة  ( أوقات الاهي3)

لراب   بعد ص ة العصر حن وا عاد اة واء الشق  يف كبد السقاء.والثالث  حن ترتف  قدر ريح.
 (.1٩0/ 1االصفرار حن ي م  روذا. ان ر  روضة الطالبني )وا اي   عاد  تغرب.

 (.55٩/ 3(، والبيا  )038/ 3) (، وةر ا ره 74/ 4( ان ر  هناية ا طل  )4)
 (.422/ 6(، واجملقو  )415/ 6( ان ر  ع ح العزيز )5)
 .(367/ 0(، وروضة الطالبني )421/ 6احلد ال خ ف عيه عاد أصراباا". ان ر  اجملقو  )  "وهرا قال الاووي( 6)
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إدا أ ي رذذدث أحذذد برؤي ذذه؛ علذذي  يذذو  شذذا ةذذواء كانذذت السذذقاء يصذذرية أو عأيذذا 
، ؛ لبعذذد اأذذ ل عذذن الشذذق وال أثذذر ل ذذن الرؤيذذة لذذوال الغذذيم، دات  ذذيم يطبذذق أو ي قطذذ 
 .(1)هرا الري قط  به اجلقهور

 .(0)وإ  كانت يصرية يو  الشا  وقي)
يذذذن  ذذذ   (5)ينا ر احلذذذ (4)]بذذذني[يذذذا تذذذردد    يذذذو  الشذذذا(3)وقذذذال أبذذذو الطذذذاهر الذذذزايدي

 .(6)عن  شهد عبد أو ايرأة أو صيب؛ علي  يو  شا، ترجيح
إ  كذا  يف السذقاء ةذراب ي قطذ  يكذن أ  يذرع اأذ ل يذن "قال الشيخ أبو دمحم  

 .(7)"وإ  أ ي ردث برؤي ه أيضاً  وأ  ففى حت ه؛ عهو يو  شا، خ له
وال يبعذذد أ  يكذذو  دلذذا يذذو  شذذا يف حذذق الرعقذذة يف السذذفر والقذذرع "قذذال اميذذا   

 .(8)"الصغ ة دو  الب د الكب ة
 .(٩)؛ ع  موز وال يصحوأيا صويه عن ريضا 

                                                             

 (.367/ 0(، وروضة الطالبني )415/ 6(، وع ح العزيز )31/ 4( ان ر  هناية ا طل  )1)
 (.414/ 6(، وكفاية الابيه )367/ 0( ان ر  روضة الطالبني )0)
بن  -بعدها حاء يهقلة ةاكاة مث ييم يكسورة مث شني يعمقةبف ح ا يم -( دمحم بن دمحم بن َ ِقش 3)

إيا  ا دثني والفقهاء بايسابور يف زيانه، وكا   علي بن داود الفقيه الشيخ أبو طاهر الزايدي
يد طوىل يف يعرعة شيخًا أديبًا عارعًا ابلعربية، ُةلقت إليه الف يا مبدياة نيسابور وا شيخة وله 

ه(. ان ر  طبقات ابن كث  )ل  317الشروحب وصاف عيه ك ااًب وكا  ي  دلا عق ًا ولد ةاة )
 (.1٩8/ 4(، وطبقات السبكي )361

 (.62/ 4( يف ا خطوحب )ين(، وال صوي  ين ا هقات ل ةاوي )4)
 ( "بني اجلانبني".414/ 6كفاية الابيه )(  "بني اجلا زين"، ويف  420/ 6)(، واجملقو  416/ 6ويف ع ح العزيز )(5) 

 (.62/ 4(، وا هقات )420/ 6(، واجملقو  )416/ 6( ان ر  ع ح العزيز )6)
 (.416/ 6(، وع ح العزيز )30/ 4( ان ر  هناية ا طل  )7)
 (.30/ 4( ان ر  هناية ا طل  )8)
 (.367/ 0(، وروضة الطالبني )423/ 6( ان ر  اجملقو  )٩)
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 ]لذو[و، ولذو صذايه؛ أ يصذح، ع  مذوز صذو  شذيء ياذه عذن  ذ س وأيا شهر ريضا 

أو ا ذذذريض أو ا سذذذاعر عذذذن  علذذذو صذذذا  عيذذذه احلاضذذذر الصذذذريح. (0)جذذذاز لذذذه الفطذذذر لعذذذرر(1)
 .(4)يصح صويه عقا نواس وال عن ريضا  (3)أ قضاء أو نرر أو كفارة أو تطوعاً 
 .(5)صح قب) الزوال مث نوع صويه تطوعاً  أنه لو أصبح عيه     وٍ وعن أا إةراهب ا روزي 

 .(6)"وعلى قياةه موز للقساعر ال طو  به"قال اميا   
عذن  واعذق عادتذه أو وصذله مبذا قبلذه؛  وأيا صو  يا بعد نصف شعبا     يذو  الشذا

 .(8)أنه ال موز  -وقط  به كث  ين ا ققني- أصرهقا وإال؛ عوجها  ، (7)جاز
 .(٩)أنه موز وال يكرس واثنيهقا  وقط  به ا  و 

وعذرض ا ذ ف عيقذا ، أنذه مذوز ولكذن يكذرس  اخ ارس (12)[وجها اثلثاً ] الروايينودكر 
 .(10)و  س أ فصه به، أ يصله به(11)[إدا]إدا وصله بريضا  ويق ضاس القط  ابجلواز 

  

                                                             

 ( يق ضيها السياهب.0٩2 عقوع ني زايدة ين تكقلة ا طل  العا  )ك اب الصو  ل ( يابني ا1)
 (.417/ 3(، وحتفة ا  اج )347/ 1( ان ر  ا هرب )0)

 أ(.031( هناية اللوحة )(3
 (.063/ 6(، واجملقو  )472/ 3( ان ر  البيا  )4)
 (.0٩٩/ 6(، واجملقو  )441/ 6( ان ر  ع ح العزيز )5)
 (.55/ 4عن يره  الشاععي وقياةه.( ان ر  هناية ا طل  ) يا  ).. وهرا حيدة ك   ام( تكقلة  6)
 (.538/ 1(، وحترير الف اوع )346/ 1(، وا هرب )1٩1( ان ر  اللباب )ل  7)
 (.32٩/ 0(، وإعانة الطالبني )422/ 6( ان ر  اجملقو  )8)
 حتقيق  عفاف ابرمحة(. 376( ان ر  ت قة االابنة )ل ٩)

 .حس  قواعد اللغة ( يف ا خطوحب )وجه اثلث( ابلرع ، وا ثبت هو الصواب(12
 أ  الواو زا دة؛ ل س قيم العبارة. ( يف ا خطوحب )وإدا( لكن الصريح(11

 (.310/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 10)
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 فصل
 يف سننه

 وهي مثانية 
ر حصممل طممالوىل: تعجيممل الفطممر بعممد تمميقن الغممروب بتنمماول شمميء وإن كممان الف

 .(1)ابلغروب
 .(0)قاله اجلقهور، ععلى ياءعن  أ مد؛ ، ويس ر  أ  يفطر على متر

 .(4)  "إ  أ مد متراً؛ ععلى ح وة أخرع"(3)[الروايينوقال ]
ليكذو  أبعذذد ؛ األوىل يف زياناذذا أ  يفطذر علذى يذذاء أيخذرس يذن الاهذذر"  وقذال القاضذي

 .(5)"عن الشبهة
   .(6)"والصواب يا تقد ، ويا قاالس شاد"  قال الاووي

  

                                                             

 (.022(، وكفاية األخيار )ل  402/ 3ا  اج )(، وحتفة 417/ 6( ان ر  ع ح العزيز )1)
 (.318/ 3(، والامم الوهاج )183/ 3(، وال هري  )53٩/ 3( ان ر  البيا  )0)
 .روايينوالاووي واحلص  عن ال (، وأ أجدس يف احلاوي، ب) حكاس الراععي( يف ا خطوحب )ا اوردي3)

 (.022(، وكفاية األخيار )ل  360/ 6(، واجملقو  )417/ 6ان ر  ع ح العزيز )
ن  ًا  سألة احلا ض إدا ا  سلت علم جتد طيبًا ت بعه أثر الد   يف صفة  س) اجلاابة ( دكرس الروايين4)

. ان ر  ةر إ  أ مد متراً؛ ععلى ح وة أخرع بداًل عاه، وكرلا الصا معنهنا تس عق) الطني 
 (.175/ 1) ا ره 

 (.360/ 6(، واجملقو  )368/ 0(، وروضة الطالبني )072/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 5)
عننه ملسو هيلع هللا ىلص قد  ال قر ونق) ياه إىل ا اء ب   )..كقا صرا به احلديث الصريح ( تكقلة ك   الاووي6)

 (.360/ 6واةطة(. ان ر  اجملقو  )



 دراسةً وحتقيقًا.............هـ(727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل )ت:

167 

وهذو يفهذم أنذه إدا  (0)واتَسذإدا أعطذر علذى ا ذاء حيسذو حَ "  (1)الذدين زقال الشيخ ِعذ
 .(4)"(3)أعطر على ال قر أيك) مترات وهو ظاهر احلديث

 .(5)"يكرس للصا م إدا أراد أ  يشرب أ  ي قضقض ويمه"قال صاح  البيا   
 .(6)"وهو شبيه بكراهية السوام له بعد الزوال"  قال الاووي

 .(7)"اللهم لا صقت وعلى رزقا أعطرت"  ويس ر  أ  يقول عاد إعطارس
 .(8)"وبا  يات وعليا توكلت ورمح ا رجوت وإليا أنبت" وزاد ا  و 

وثبذذت األجذذر إ  شذذاء هللا  كذذا  يقذذول  "دهذذ  ال قذذأ واب لذذت العذذروهب  أنذذه وروي 
 .(٩)"تعاىل

                                                             

السلقي الديشقي الشاععي ةلطا  العلقاء،  ( شيخ امة   عّز الدين عبد العزيز بن عبد الس  1)
ه(، وتفقه على اميا  ابن عساكر، وبر  يف الفقه واألصول 577وعر) الامباء، ولد ةاة )

ا طلق، ورح) إليه الطلبة ين  والعربية، واخ  ف ا راه  والعلقاء، حن قي)  بل  رتبة االج هاد
ه(. ان ر  الوايف 662و  مها. تويف ةاة ) لب د. ولن أخر عاه الديياطي، وابن دقيق العيدةا ر ا

 (.057/ 5(، وق دة الارر )318/ 18ابلوعيات )
َوة  اةم يرَّة ين حسا  ُجراعة، ي)ُء الفم ِلَّا ُيشرب أو حُياَ َسى. ( َحَسوات0)  مج  َحسا

 (.4٩٩/ 1(، ويعمم اللغة العربية ا عاصرة )136/ 1ان ر  ا صباا ا ا  ) 
ِطُر َعَلى  ُرطََباٍت قَذباَ) أَ ا ُيَصلِّيَ  قال  " كا  رةول هللا  ( يش  إىل حديث أن  بن يالا 3)   يُذفا

ِينا َياٍء". أخرجه أمحد  َعِن ا أَا َيُكنا ُرطََباتة عَذَ َقرَاتة َعِن ا أَا َيُكنا مَتَرَاتة َحَسا َحَسوات
(، واحلاكم يف ا س درم 0356ا  326/ 0يف ك اب الصو ، ابب يا يفطر عليه ) (، وأبوداوود10676ا02/112)

 (.٩00ا45/ 4(، وحساه األلباين يف إرواء الغلي) )1576ا  5٩7/ 1يف ك اب الصو  )
 (.542/ 1(، حترير الف اوع )٩5/ 4( ان ر  ا هقات )4)
 (.53٩/ 3( ان ر  البيا  )5)
 (.363/ 6( ان ر  اجملقو  )6)
 (.168/ 0(، ويغ  ا  اج )183/ 3(، وال هري  )67ان ر  ال ابيه )ل  ( 7)
 حتقيق  عفاف ابرمحة(. 000( ان ر  ت قة االابنة )ل 8)
(، والاسا ي 0357ا 326/ 0( أخرجه أبو داود يف ةااه ك اب الصو ، ابب القول عاد االعطار )٩)

(، والبهيقي يف السان الك ع  3315ا 374/ 3يف ةااه ك اب الصبا ، ابب يا يقول إدا أعطر )
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 .(1)"قال  "أ  للصا م عاد عطرس لدعوة أ ترد أنه وروي 
الذم وةذذعت   وكذا  عبذد هللا بذن عقذرو بذن العذال يقذول  "اللهذم إين أةذألا برمح ذا

 .(0)"ك) شيء أ  تغفر  
 .(3)"ورزق ؛ عأعطرت، كا  يقول  "احلقد هلل الري أعان  عصقت  أنه وروي 

علذذذو كذذذا  عاذذذدس يذذذال ، هةبعذذذن الشذذذ خليذذذاً  (4)ويابغذذذي أ  يكذذذو  الطعذذذا  الذذذري أيكلذذذه
بعضه ح ل وبعضه عيه شبهة وله عيال وال يفض) عن حاج ه؛ خذ  نفسذه ابحلذ ل مث 

 .(5)ين يعول
، (6)اغوالصذذذذبّ ، ا ّمذذذذعذذذذندا تذذذذرددت حاج ذذذذه بذذذذني القذذذذوت واللبذذذذا  و  مهذذذذا كذذذذأجرة احل

وعلف الدابذة؛ خذ  ، ومثن احلط ، وعقارة ا ازل، راجودهن السِ ، الواحلقّ ، (7)اروالقصّ 
 .(8)ابحل ل قوته ولباةه

                                                                                                                                                                     

(، وحساه األلباين يف إرواء الغلي) 8133ا  423/ 4ك اب الصو ، ابب يا يقول إدا أعطر )
 (.٩02ا  3٩/ 4)

(، وابن 12183ا  148/ 16) ""الصا م ال ترد دعوته بلف  ( أخرجه أمحد يف يساد أا هريرة1)
  "إ  للصا م عاد عطرس لدعوة يا ترد" بلف  ابب يف الصا م ال ترد دعوته ،ياجه يف ك اب الصيا 

 (.٩01ا 41/ 4وضعفه األلباين يف إرواء الغلي) ) (،1753ا 557/ 1)
(، وابن الس  يف 1753ا 557/ 1) ، ابب يف الصا م ال ترد دعوته( أخرجه ابن ياجه يف ك اب الصيا 0)

 (.٩01ا 41/ 4(وضعفه األلباين يف إرواء الغلي) )481ا 431، ابب الدعاء عاد االعطار )ل  والليلة اليو عق) 
(، والبيهقي 47٩ا 40٩( أخرجه ابن الُس  يف عق) اليو  والليلة، ابب يا يقول إدا أعطر )ل  3)

 426/ 5أبةًا إدا أ فف على نفسه ضعفًا ) يف شع  اميا  عص) ين أ يَر بسرد الصيا 
 (.4348ا 631(، وضعفه األلباين يف ضعيف اجلاي  الصغ  )ل  361٩ا

 ب(.031( هناية اللوحة )(4
 (.074(، وع ح ا عني )ل  082/ 0(، وإعانة الطالبني )350/ ٩( ان ر  اجملقو  )5)
 (.563(، والكليات )ل  785لثياب. ان ر  القايو  ا يط )ل    ين يلوِّ  ا( الصبَّاغ6)
 هو  ّور الثياب ويبّيضها، ألنه يدقها ابلقصرة الم هي القطعة ين ا ش ، وِحرع ه  ( القصَّار7)

 (.73٩/ 0(، وا عمم الوةيط )431/ 13الِقَصارة. ان ر  اتج العرو  )
 (.350/ ٩و  )( ان ر  اجملق8)
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أنذذه  (1)يباِةذذوعذذن ا ، ابحلذذ لحي قذذ) أ  فذذ  القذذوت "  قذذال الغذذزا ، عذذن  تعارضذذا
 .(0)"واألول أظهر، قال  وهو   ق)، ف  الكسوة ابحل ل؛ لبقا ها

مم فممتن ، بقمماء الليممل ويسممتحب أتخممريه ممما دام متيقنمماً ، مسممتحب (3)رحو النمماي: الس 
 .(5)وىل تركهفال  (4)ش  فيه

 كمممد  همممو مسمممتحب يف كمممل وقممم  وهمممو يف رمضمممان، اجلمممود واإلفضمممال النالمممث:
 .(6)كد منه ويف العشر الخري ، استحباابً 

 .(7)ويس ر  عيهقا زايدة ال وةعة على العيال وامحسا  إىل دوي ا ار  واجل ا 
 .(8)أو ياءرس على مترة عن  أ يقدر على عشا ه؛ عطّ ، ويس ر  تفط  الصا قني

                                                             

أحد يشايخ الصوعية شيخ اجلايد، وأحد العلقاء الزهاد.  ( احلارث بن أةد أبو عبد هللا ا اةيب1)
؛ ألنه كا  حياة  نفسه.وقي)  ألنه كانت له حصى يعدها وحيسبها حالة الركر. ومسي ا اةيب
الشاععى عانفرد ابلصربة، وقي)  عاصرس عقط، له ا صافات الااععة تبل  يا ن لن صر  

(، وطبقات ابن 438/ 1ه( ببغداد. ان ر  طبقات الفقهاء الشاععية )043يصاف، يات ةاة )
 (.01٩)ل   (، والعقد ا ره 106كث  )ل  

 (.350/ ٩جملقو  )(، وا133/ 0( ان ر  إحياء علو  الدين )0)
  ابلف ح اةم يا ي سرر به ين الطعا  والشراب. وابلضم ا صدر والفع) نفسه. وأكثر يا ( الّسرور3)

يروع ابلف ح. وقي)  إ  الصواب ابلضم؛ ألنه ابلف ح الطعا . وال كة واألجر والثواب يف الفع) ال 
(، 187(، وا طل  على ألفاظ ا قا  )ل  347/ 0األث  )ان ر  الاهاية البن  يف الطعا .

 (.6٩٩/ 0وا صباا ا ا  )
 .أي  يف بقاء اللي)( 4)

 (.362/ 6(، واجملقو  )538/ 3(، والبيا  )444/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )5)
 (.368/ 0(، وروضة الطالبني )402/ 6( ان ر  ع ح العزيز )6)
 (.1٩4(، وهناية الزين )ل  183/ 3(، وهناية ا  اج )137)ل  ( ان ر  ا قدية احلضريية 7)
 (.168/ 0(، ويغ  ا  اج )137(، وا قدية احلضريية )ل  310/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 8)
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، (0)الرابممع: يسمممتحب اإلكنمممار مممن تمممالوم القمممر ن فيممه وهمممو يف املصمممحف أفضمممل
سممتحب الممزايدم يف العبممادم يف تغممريه عليممه، و  هيقممرأ وأ، ومدارسممته أن يقممرأه علممى غممريه

 .(3)(2)العشر الخري
كذذرس وال يُ ،(5()4)سذذ ر  قذذراءة القذذر   يف كذذ) زيذذا  ويكذذا  وحذذال إال يف احلشذذويفتو 
 .(7()6)ا يف احلقّ 

 .(٩)"ال ا  عن ال دبر هُ لا يذَ  أ كرس يف الطريق إداأهنا ال تُ   (8)وا خ ار"  قال الاووي
 .(12)ويس ر  للقارئ اة قبال القبلة

                                                             

رمحة هللا عليه  "وهرا لي  على إط قه، ب) إ  كا  القارئ  ( هاا يف اأايش إط يغاير) قال الاووي1)
ين حف ه حيص) له ين ال دبر وال فّكر ومج  القل  والبصر أكثر لا حيص) ين ا صرف، 
عالقراءة ين احلف  أعض)، وإ  اة واي، عقن ا صرف أعض)، وهرا يراد السلف"(. ان ر  

 (.127األدكار للاووي )ل  
ط يغاير )وف ار ل  وة القر   ين األاي   اجلقعة، واالثاني، وا قي ، ويو  ( هاا يف اأايش إ0)

، وين الشهور  شهر ، وين األعشار  العشر األّول ين دي احلمة والعشر األخ  ين ريضا َعَرَعة
 (.124دكار )ل  (، ان ر  األريضا 

 (.183/ 3(، وهناية ا  اج )406/ 3( ان ر  حتفة ا  اج )3)
  الُكاف ويواض  قضاء احلاجة، الواحد حش ابلف ح. وأصله ين احلش  البس ا ، ألهنم  ( احلشويف4)

(، وجمق  3٩2/ 1واألثر )كانوا كث ًا يا ي غوطو  يف البساتني. ان ر  الاهاية يف  ري  احلديث 
 (.501/ 1ةار األنوار )

 (.004(، وعضا ) القر   البن كث  )ل  7٩( ان ر  ال بيا  يف  داب محلة القر   )ل  5)
  يش ق ين احلقيم، وهو ا اء احلار، واجلق  محّايات. قال األزهري  "يقال  طاب محيُقا ( احلّقا 6)

 (.10/ 4(، وهتري  اللغة )33/ 3)  أي طاب عرقا". ان ر  العني ري فرج ين احلّقا ومحّ ا لل
 (.86/ 1(، وروضة الطالبني )163/ 0(، واجملقو  )052/ 1( ان ر  البيا  )7)
 (.44/ 1األصولية. ان ر  حترير الف اوع )  يا اة ابطه اجمل هد ابج هادس ين األدلة ( ا خ ار8)
 (.7٩( ان ر  ال بيا  يف  داب محلة القر   )ل  ٩)
 ( ان ر  ا صدر السابق.12)
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 .(3()0)امةراروأحاديث ير بة يف ، (1)وجاءت أحاديث ير بة يف اجلهر
وجذه اجلقذ  أ  امةذرار أبعذد يذن الذرايء عهذو أعضذ) يف حذق يذن "و ذ س   قال الغذزا 

 .(5)(4)"عن  أياه؛ عاجلهر أعض)، فاف دلا

                                                             

  يقول "يا أد   قال مسعت رةول هللا  ( ين األحاديث ا ر بة يف اجلهر  حديث أا هريرة 1)
يف صريره يف ك اب  مهر به"رواس البخاري هللا لشيٍء يا أد  لايب حسن الصوت ي غىن ابلقر  

يف (، ويسلم 7544ا  158/ ٩« )ا اهر ابلقر   ي  الكرا  ال رة  »ال وحيد، ابب قول الايب 
 (.033ا  545/ 1حتسني الصوت ابلقر   ) اة رباب اببوقصرها،  ا ساعرينصريره يف ك اب ص ة 

"   قال "لقد أوتيت يزيارًا ين يزاي   ل داودأ  رةول هللا  وحديث أا يوةى األشعري  
ا  1٩5/ 6يف ك اب عضا ) القر  ، ابب حسن الصوت ابلقراءة للقر   ) رواس البخاري

 (.036ا  546/ 1ويسلم يف ك اب ص ة ا ساعرين وقصرها، ابب اة رباب حتسني الصوت ابلقر   )(، 5248
" رواس أبو داود يف    " زيِّاوا القر   أبصواتكمقال قال رةول هللا  وحديث ال اء بن عازب  

(، والاسا ي يف ك اب 1468ا  5٩4/ 0ك اب الص ة، ابب كيف يس ر ُّ الرتتي) يف القراءة )
(، و  مها، وصرره األلباين يف 1215ا  17٩/ 0االع  اا، ابب تزيني القر   ابلصوت )

 (.3582ا  66٩/ 1صريح اجلاي  الصغ  )
يقول    قال مسعت رةول هللا ( ين األحاديث ا ر بة يف االةرار  حديث عقبة بن عاير 0)

ِسر ابلصدقة" رواس أبو داود يف ك اب الص ة،  "اجلاهر ابلقر   كاجلاهر ابلصدقة
ُ
ِسر ابلقر   كا 

ُ
وا 

(، والرتيري يف أبواب عضا ) 1333ا 4٩4/ 0 ص ة اللي) )ابب يف رع  الصوت ابلقراءة يف
ِسر ابلصدقة )(، والاسا ي يف ك اب الزكاة0٩1٩ا 182/ 5القر   )

ُ
 82/ 5، ابب ا 

 (.3125ا 5٩6/ 1يف صريح اجلاي  الصغ  ) األلباينوقال الرتيري  حديث حسن. وصرره (، 0561ا
 (.373/ 1(، وامتقا  يف علو  القر   )124)ل   ( ان ر  ال بيا 3)
 (.07٩/ 1( ان ر  إحياء علو  الدين )4)
، أو   م أو   مها. ودلي) عضيلة 5) ( هاا يف اأايش إط يغاير)هرا بشرحب أ  ال يؤدي   س ين يص)ٍّ

ر، أ  العق) عيه أك ، ألنه ي عدع نفعه إىل   س، ويُوق  قل  القارئ، ويزيد نشاطه و يطرُد  اجَلها
يف  الاووي هرا دكرس الشيخ بكقاله‘ الاوَ ، عقن حضرس شئ ين هرس الاّيات عاجلهُر أعض)

 (.128األدكار واألدعية( ان ر  األدكار )ل  
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ويتنكد يف الصوم احملافظة على كف اللسان عما ال خري فيه ممن الكمالم كالغيبمة 
وكممف الممنفس عممن مجيممع ، (0)(1)مة[واملشمما]والنميمممة والكممالم القبمميح والكفممر واللغممو 

 .(4)وهو سر الصوم، (3)الشهوات
  وجها وعيه ، (6)يف الصريرنيثبت دلا ، (5)يرتني صا مإين قال وإ  ش قه أحد؛ 

بذذذ) ، ال لقصذذذد الذذرايء، أحذذدمها  يقولذذه بلسذذذانه ويسذذقعه صذذذاحبه؛ ليزجذذرس عذذذن شذذ قه
 .(8)(7)مطفاء الشر

وال يقولذه ، واثنيهقا  يقوله بقلبه؛ ليركر نفسه أنذه صذا م ال يليذق بذه اجلهذ) وا شذامتة
نذذذذذذه لذذذذذذي  إ"  الطذذذذذذ ي وقذذذذذذال القاضذذذذذذي، (٩)ومجاعذذذذذذة وعلذذذذذذى هذذذذذذرا قذذذذذذال الراععذذذذذذي، بلسذذذذذذانه
 .(11)(12)"بشيء

                                                             

 (.0٩4/ 3) ( يف ا خطوحب )وا شابه(، وال صوي  ين ةر ا ره 6)
 (.356/ 6(، واجملقو  )0٩4/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 0)
اأايش إط يغاير) قوأم ويكف نفسه عن مجي  الشهوات، دخ) عيه الطِّيِ ، ويابغي أ  ( هاا يف 3)

يس ثاوس؛ ألهنم دكروس ين  داب اجلقعة  ألنه ين الساة و بة ا   كة، وكرا عاد ةا ر الصلوات(. 
 حتقيق  عفاف ابرمحة(. 413ان ر  ت قة االابنة )ل 

 (.478(، وع ح الرمحن )ل  536/ 0وعمالة ا  اج )(، 368/ 0( ان ر  روضة الطالبني )4)
 (.180/ 3(، وهناية ا  اج )054(، وا اهاج القومي )ل  464/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )5)
(، ويسلم يف 18٩4ا 04/ 3يف صريره ك اب الصو ، ابب عض) الصو  ) ( أخرجه البخاري6)

 (.1151ا 826/ 0، ابب حف  اللسا  )صريره ك اب الصيا 
 (.356/ 6(، واجملقو  )535/ 3) البيا ". ان ر    "وهو أقوع ولو مجعهقا كا  حسااً ( قال الاووي7)
 أ(.030( هناية اللوحة )8)
 (.401/ 6(، وع ح العزيز )6٩/ 4( ان ر  هناية ا طل  )٩)
 حتقيق  عيص) شريف دمحم(. 377( ان ر  ال عليقة الك ع )ل 12)
 رمحه هللا يف األدكار  األول أظهر، وهللا أعلم(. ( هاا يف اأايش إط يغاير) قال الاووي11)

 (.18٩ان ر  األدكار )ل   
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ال وفيمه قمول أنمه ، (1)الصمحيح علمى املمذهب اخلامس: يكره السوا  بعد الزوال
 .(3)أنه ال يكره يف النفل ووجه عن القاضي، (0)يكره
يسمممتحب تقممدمي غسممل اجلنابممة عمممن ، (5)[تقممدمي غسممل اجلنابممة]: (4) دس[السمما]

 .(6)وال يقدح أتخريه عنه يف الصوم، اجلماع أو االحتالم على طلوع الفجر
صممال منهممي عنممه هنممي تنزيممه أو حتممرمي؟ فيممه والوِ ، (٩()8)صممالالوِ : تممر  (7)سممابع[ال]
 وجهان:

 ويف حقيق ه أوجه ، (12)أصرهقا  هني حترمي

                                                             

 (.06٩/ 0(، وإعانة الطالبني )07٩/ 1( ان ر  اجملقو  )1)
 (.541/ 1(، وحترير الف اوع )076/ 1أنه ال يكرس يطلقاً. ان ر  اجملقو  ) ( واخ ار الاووي0)
 (.377/ 6(، واجملقو  )403/ 6( ان ر  ع ح العزيز )3)
 ( يف ا خطوحب )الساب (، وا ثبت هو الصواب حس  ال عديد. 4)
تكقلة ا طل  العا ، ك اب الصو ، و  (،377/ 6اجملقو  ) وان ر كأ  هرس اجلقلة زا دة، ( 5)

 .343، ل  إبراهيم جعفر يو  وا حتقيق 
 (.400/ 1(، وأةىن ا طال  )377/ 6( ان ر  اجملقو  )6)
( يف ا خطوحب )الثاين(، وا ثبت هو الصواب حس  ال عديد، وقد دكر ا صاف يف بداية دكر 7)

عن  هاام ين جع)  ؛قطة ال عديد يف ا خطوحب أو أ  ين أهنا مثانية عكأ  الثاين ةقط السان
. صو  اللسا  عن الكرب والاقيقة وا شامتة و  ها ين ةان الصو ، وبعضهم دكر االع كاف

 (.402/ 6ان ر  ع ح العزيز )
 ين واص) الشيء يواصلة، ووصااًل  وصله ضد  همرس.  (ا الِوصال8)

 والوصال عاد الفقهاء  أ  يصو  يويني عأكثر وال ي ااول ابللي) يطعوياً عقداً ب  عرر. 
والص ة وةا ر الطاعات أو يلها ويسأ  ياها  واحلكقة ين الاهي عاه  لئ  يضعف عن الصيا  

 ي ضرر بدنه أو بعض حواةه و   دلا ين أنوا  الضرر. لضعفه ابلوصال أو
(، ويعمم ا صطلرات واأللفاظ الفقهية 660/ 0(، وا صباا ا ا  )358/ 6ان ر  اجملقو  ) 
(3 /481.) 

 (.176/ 3(، وحلية العلقاء )418/ 6( ان ر  ع ح العزيز )٩)
 (.368/ 0(، وروضة الطالبني )537/ 3( ان ر  البيا  )12)
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 وال ي اذذاول يذذأكوالً ، أو أكثذر (1)ني[يذذوي]ا اهذذي عاذه أ  يصذذو   صذذالأشذهرها  أ  الوِ 
 .(0)وإ  ق) علي  مبواص)عن  عع) ، وال يشروابً 

؛ عخصذوس "ابللي) هو أ  ال أيك) شيئاً "وا ايلي والبادنيمي والبغوي   وقال الغزا 
 .(4)ه على ا شهورلَ وَّ وأَ ، فه الاوويوضعّ ، (3)ابألك)

وال يك في اع قذادس أنذه يفطذر ، ليلةيرتف  الوصال بقطرة ي عاطاها ك) "  وقال اميا 
 .(5)"بدخول اللي)
علذو تذرم ال علذى ، أ  يص) صذو  الليذ) بصذو  الاهذار قصذداً  صالالوِ "  الروايينوقال 

 .(6)"قصد الوصال وال قرب إىل هللا تعاىل به؛ أ حير 
وإال عالفطر حاص) بدخول الوقت  ، بقصدس إليه صالالعصيا  يف الوِ "  قال البغوي

 .(8)والصواب األول، (7)"ص ة وأ يكن أا، كاحلا ض إدا صلت عصت
 .(٩)وياها يا ف  صو  ريضا ، وهرس ا ادوابت ياها يا يعم ك) صو 

 .(12)وأهنا يكروهة، الا بلة وا عانقة والعِ وقد تقد  أنه يس ر  له االحرتاز عن القُ 
 .(11)وياها االحرتاز عن دوهب الشيء ويض  الطعا  إال للطف)

                                                             

 (.357/ 6يف ا خطوحب )يو (، وال صوي  ين اجملقو  )( 6) 
 (.368/ 0(، وروضة الطالبني )357/ 6( ان ر  اجملقو  )0)
 (.357/ 6(، واجملقو  )187/ 3(، وال هري  )538/ 0( ان ر  الوةيط )3)
ويكو  يرادهم ال أيك) وال يشرب كقا قاله    "هو ي أول على يواعقة األصراب( قال الاووي4)

 (.357/ 6ان ر  اجملقو  ) اجلقاه ".
 (.70/ 4( ان ر  هناية ا طل  )5)
 (.323/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 6)
 (.187/ 3( ان ر  ال هري  )7)
 ترم األك) والشرب يف اللي) بني الصويني عقداً ب  عرر". لصواب أ  الِوصال  "ا( قال الاووي8)

 (.358/ 6ان ر  اجملقو  )
 (.404/ 6( ان ر  ع ح العزيز )٩)
 (.36٩/ 0(، وروضة الطالبني )405/ 6ع ح العزيز )و  (138و  132ل) ( ان ر 12)
 ( ان ر  ا صدرين السابقني.11)
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 .(1)قال مجاعة  ويكرس للصا م و  س صقت يو  إىل اللي) ين    حاجة
ولذذي  لذذه أصذذ) يف ، الاذذا  ابلصذذقت يف ريضذذا جذذرت عذذادة بعذذض "  وقذذال ا  ذذو 

عقن قال يذن ، (3)وهو قصة زكراي عليه الس  ، (0)لكن له أص) يف شر  ين قبلاا، الشر 
ويذذن قذذال  ال ، يلزياذذا عاذذد عذذد  الاهذذي عاذذه؛ جعذذ) دلذذا قربذذة أصذذراباا  شذذر  يذذن قبلاذذا
 .(5)"دلا (4)يلزياا؛ قال ال يس ر 

                                                             

 (.307/ 3(، والامم الوهاج )366/ 6(، وكفاية الابيه )376/ 6ان ر  اجملقو  )( 1)
 ين األصول ا خ لف عيها  ( شر  ين قبلاا0)

   إىل أنه شر  لاا.احلاابلة عن اميا  أمحد، واخ ارس أكثر رواية وهو الشاععية، وبعض عره  احلافية، وا الكية 
 الشاععية  أنه لي  بشر  لاا، ولي  ةمة، وهو رواية عن أمحد. وده  
 َّحقمف خف حفجف مغ جغ معُّٱأنه شر  لاا؛ لقوله تعاىل  -وهللا أعلم-وال اهر  

 ابتبا  مجي  األنبياء السابقني، عيكو  هو ي عبدًا بشر   - -، عأير هللا تعاىل الايب ٩2األنعا  
 يا قا  الدلي) على أنه ياسو .ين قبله، عيم  دلا يف ك) يا ثبت عاهم إال 

 44  ا ا دة  َّ ىف يث ىث نث مث زثرث يت  ىت نت مت زت ُّٱٱٹٱوقوله 
 - -ودمحم  -عليهم الس    -ععّ  بلف  " حيكم ذا الابيو  " بصيغة اجلق ، عيعم مجي  األنبياء 

 ين مجلة األنبياء عوج  عليه احلكم ابل وراة، عيكو  ي عبداً بشر  ين قبله. 

عبنّي هللا تعاىل أ   ،44  ا ا دة َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ُّٱٱٹٱوقوله 
ين أ حيكم مبا أنزل هللا عقد خرج عن ا لة، واألحكا  الم عق) ذا الابيو  السابقو  هو لا أنزل 

(، وامحكا  لآليدي 165(، وا س صفى )ل  18٩/ 1هللا، عيم  العق) ذا. ان ر  ال ها  )
/ 3تيس  ال ررير )(، و 45٩/ 1(، وروضة الااظر )0371/ 6(، ونفا   األصول )137/ 4)
(.٩70/ 3(، وا هرب يف علم أصول الفقه )0  

ٱَّمم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اكيق ىق يف ىف يث ٱُّٱٱٱ ىل قوله تعاىلإيش   (3)

 41عقرا    لٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ
 /ب(.030( هناية اللوحة )(4
 حتقيق  عفاف ابرمحة(. 037( ان ر  ت قة االابنة )ل 5)
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، (3)وقذد ورد الاهذذي، (0)]هنذي[ علذى أ  شذذرعاا أ يذرد عيذه (1)وهذرا باذاس"  قذال الاذووي
 .(5)اورديأشار إىل دلا ا  وقد، (4)"هو الصواب عالري دكرس األصراب
 .(8)(7)"ولكن ال يس ر ، إ  قلاا شر  لاا؛ أ يكرس"  (6)وقال ابن يون 

                                                             

 .( أي  ا  و 1)
 (.376/ 6هرس اللف ة ةقطت ين ا خطوحب وال كقي) ين اجملقو  )(0) 
  " ال قال  حف ُت عن  رةول هللا  ( هاا يف اأايش إط يغاير )يف ةان أا داود إبةااد جيد حسن عن علّي (3

ََ  عر ها ال  . ويف " صريح البخارييذُ اَم بذَعاَد احا ِ   وال صُقاَت يذَواٍ  إىل اللَّيا)ِ  أ  أاب بكر  هنع هللا يضر دخ) على ايرأة ين أمحا
، عقال  يا أا ال ت كلم؟ عقالوا  َحمَّتا ُيصاِق َةً، عقال أا  تكلقي عن  هرا ال حيَِ)ّ، هرا ِينا عََقِ) اجلاِهلِيَّةِ، ت كلم

(. وحديث علي أخرجه 425يف األدكار( ان ر  األدكار )ل   ع كلقت، هرا كله صريح يف الاهي، وقد أشار إليه الاووي
أخرجه (، وحديث أا بكر 0873ا 115/ 3أبو داود يف ةااه يف ك اب الوصااي، ابب يا جاء ين ياقط  الي م، )

 (.3834ا  41/ 5يف صريره يف ك اب يااق  األنصار ابب أاي  اجلاهلية ) البخاري
 (.376/ 6( ان ر  اجملقو  )4)
 (.464/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )5)
ا وصلي الشيخ شرف الدين ابن الشيخ كقال الدين بن يون  شارا ال ابيه  بن دمحم بن ياعة امربلي ( أمحد بن يوةى بن يون 6)

واخ صر ك اب امحياء للغزا  يرتني وكا  يلقي امحياء دروةاً ين  ه(، وتفقه على والدس وبر  يف ا ره 575ولد ةاة )
/ 8ه(. ان ر  طبقات السبكي )600وخترج به خلق كث . تويف ةاة )حف ه وكا  كث  ا فوظ  زير ا ادة ي فاااً يف العلو  

 (.131/ 8(، والوايف ابلوعيات )36
 "صقت الصا م تسبيح"، وهرا قال  روع عبد هللا بن عقر قال  قال رةول هللا  ( قال ابن الرععة  "وعيه ن ر؛ أل  ا اوردي7)

ت إ  صح، وإ  أ يصح عخ  ابن  عبا  قد دل على الاهي عاه، وأق) الدرجات الكراهة، يدل على يشروعية الصق
(، و اية الفقيه 464/ 3شر  لاا، عرام إدا أ يرد يف شرعاا خ عه". ان ر  احلاوي الكب  ) وحيث قلاا  إ  شر  ين قبلاا

 (.366 /6(، وكفاية الابيه )751البن يون  )
عيقا ال  يف صريره يف ك اب األيا  والارور، ابب الارر وخ  ابن عبا  الري أشار إليه ابن الرععة هو يا روع البخاري 

قا م، عسأل عاه فط ، إدا هو برج)  ( عن ابن عبا ، قال  بياا الايب 6724ا  143/ 8يلا ويف يعصية، )
ُيرس علي كلم وليس  ) وليقعد، »عقالوا  أبو إةرا ي)، نرر أ  يقو  وال يقعد، وال يس  )، وال ي كلم، ويصو . عقال الايب ملسو هيلع هللا ىلص  

 «.ولي م صويه
  ويكرس أ  يقول الصا م وحق هرا ق) ين دكرها ين الفقهاء يف ك   الفقه، قال الاووي( هاا يف اأايش إط يغاير )عا دة (8

ا ان الري على عقي؛ ألنه حلف بغ  هللا ةبرانه وتعاىل، و ا عيه ين إظهار صويه لغ  حاجة، وحكى الارا  عن 
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 القسم الناي من الكتاب
 يف مبيحات اإلفطار وموجباته

 أما املبيح فنالثة:
سمخ لمه وفُ ] (0)سواء أنشنه يف الشهر أو قبلمه (1)الوالن: املره والسفر الطويل

وإن   ينممموه ففيهممما ، (6()5)إن نمممو  بفطمممره المممرتخص (4)يمممةدْ وال تلزممممه الفِ ، (3)[إلفطمممارا
 .(7)اخلالف اآليت يف وجوهبا على املفطر بغري عذر

  

                                                                                                                                                                     

  ويف هرا االح ماج ن ر، وإمنا حم ه احللف بغ  اس الكفار، قال الاوويبعض السلف الكراهة   ما أبنه إمنا ف م على أعو 
 (.365هللا، وهللا أعلم(. ان ر  األدكار )ل  

 (.122/ 4(، وا هقات )406/ 6( ان ر  ع ح العزيز )1)
 (.063/ 6(، واجملقو  )472/ 3( ان ر  البيا  )0)
 وأ ي ضح   يعااس.( كرا يف ا خطوحب، 3)
يصرف إىل الفقراء، جاسه جا  زكاة الفطر    ُيدة ين طعا  لك) يو  ين أاي  ريضا ( يقدار الفدية4)

 (.106/ 4(، وا هقات )370/ 6عيع    ال  قوت بلدس يف أصح األوجه. ان ر  اجملقو  )
 ين الرخصة  وهي يف اللغة  الُسهولة والُيسر ين قوأم رُخ  السعر إدا ةُه) شراؤس. ( الرتخ 5)

/ 1(، وا عمم الوةيط )31/ 1وشرعاً  اة باحة ا  ور ي  قيا  احلاظر. ان ر  الا م ا س عرب )     
 (.47٩/ 1(، وخم صر ال ررير )18٩/ 1(، وروضة الااظر )336

 (.083/ 6  كفاية الابيه )( ان ر6)
 ( ان ر  ا صدر السابق.7)
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أ  يلرقه به ضذرر يشذق اح قالذه علذى ال فصذي)  يبيراً  (1)رض[ا ]ويشرتحب يف كو  
 .(3)عن  أ يلرقه يشقة ظاهرة؛ أ مز له الفطر على الصريح، (0)ا  قد  يف ال يقم
 .(4)أنه موز مبا يسقى يرضاً   وعيه وجه

وياقطذ  وال يقذدر علذى  كذا   قذةً   وإ ، لذي ً  ؛ علذه تذرم الايذةمث ا رض إ  كا  يطبقاً 
، يف وقذت الشذرو  يف الصذو ؛ علذه تذرم الايذة ن  كذا   قويذاً عذ (5)]ن ذر[، الصذو  يف وق هذا

 .(6)عن  عادت واح اج إىل امعطار؛ أعطر، وإال؛ ععليه أ  ياوي لي ً 
 .(7)كقا تقد  يف ص ة ا ساعرين  ويشرتحب يف السفر أ  يكو  يباحاً 

 وي ضح مبسا ) ، (8)ويس ر  له وللقريض أ  ال أيك) ةضرة ين مه) حاله

                                                             

 (.36٩/ 0( يف ا خطوحب )الفطر(، وال صوي  ين روضة الطالبني )1)
اً وال   أحدها  يرض يس  ال فاف ين اة عقال ا اء يعه تلف  " ا رض ث ث أضرب( قال الاووي0)

يرضاً خموعاً وال إبطاء برء وال زايدة أأ وال شياًا عاحشاً ودلا كصدا  ووج  ضر  ومحى وشبهها 
 عهرا ال موز له ال يقم ب  خ ف عاد .

الضرب الثاين  يرض فاف يعه ين اة عقال ا اء تلف الاف  أو عضو أو حدوث يرض فاف  
 را موز له ال يقم ي  وجود ا اء ب  خ ف بني أصراباا.أو عضو أو عوات يافعة عضو عهياه تلف الاف  

الضرب الثالث  أ  فاف ابطاء ال ء أو زايدة ا رض أو شدة الضاا أو خاف حصول شني  
عاحش على عضو ظاهر عفي هرس الصور الاصول وا  ف الري دكرس ا صاف وحاصله ث ث 

ياها أ  يف ا سألة قولني أصرهقا جواز ال يقم وال إعادة عليه وبه قال أكثر  طرهب الصريح
 (.084/ 0العلقاء". ان ر  اجملقو  )

 (.36٩/ 0(، وروضة الطالبني )170/ 3( ان ر  ال هري  )3)
 (.050/ 02(، واأداية إىل أوها  الكفاية )084/ 6( ان ر  كفاية الابيه )4)

 (.36٩/ 0(، وروضة الطالبني )406/ 6ط ين ا خطوحب، وال كقي) ين ع ح العزيز )ةاق يا بني ا عقوع ني(5) 
 (.18٩(، وهناية الزين )ل  16٩/ 0(، ويغ  ا  اج )026( ان ر  كفاية األخيار )ل  6)
 .ب(0/06قد تقد  يف )(، و 432/ 3(، وحتفة ا  اج )538/ 0( ان ر  عمالة ا  اج )7)
 (.060/ 6(، واجملقو  )435 /6( ان ر  ع ح العزيز )8)
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، وهممو صمحيح فمممره يف أثنماء النهممار  جمال لممه الفطممر الوىل: لمو أصممبح صمائماً 
 .(1)فتن لال قبل أن يفطر    جيز له

وعيذذذه وجذذذه ، (0)لذذذه الفطذذذرعسذذذاعر يف أثاذذذاء الاهذذذار؛ أ مذذذز ، يقيقذذذاً  ولذذذو أصذذذبح صذذذا قاً 
 .(4)لو أعطر ابجلقا ؛ لزي ه الكفارة وعلى ا ره ، (3)بعيد

العقذرا  قبلذه؛  (5)]عذارهب[مث ةذاعر قبذ) طلذو  الفمذر عذن   ولو نوع ا قيم الصو  لذي ً 
 .(7)أ مز له الفطرولو شا عيه؛ ، (6)وإ  عارهب بعدس؛ ع ، عله الفطر

، ولو ةاعر بعد الفمر وأ يكن نوع الصو ؛ علي  بصا م ويلزيذه القضذاء واميسذام
 .(8)وميء عيه الوجه ا  قد 

وهكمذا احلكمم لمو نمو  ر]أو أقام يف أثناء النها النانية: لو أصبح املسافر صائماً 
 وجهان: فيه فهل له الفطر؟ (٩)[املسافر اإلقامة يف بلد حبيث تنقطع رخصه

                                                             

 (.36٩/ 0(، وروضة الطالبني )406/ 6( ان ر  ع ح العزيز )1)
 ( ان ر  ا صدرين السابقني.0)
العزيز  (، وع ح153/ 8) أنه موز له الفطر، وا ره  األول. ان ر  خم صر ا زين ( وهو اخ يار ا زين3)

 (.061/ 6(، واجملقو  )406/ 6)
 (.061/ 6(، واجملقو  )507/ 3(، والبيا  )16٩/ 3( ان ر  حلية العلقاء )4)

/ 0(، وروضة الطالبني )407/ 6يف ا خطوحب )واعق( وهو خطأ، وال صوي  ين ع ح العزيز )(5) 
36٩.) 

 (.517/ 1(، ويغ  ا  اج )36٩/ 0( ان ر  روضة الطالبني )6)
(، وشرا ا قدية احلضريية )ل  186/ 3(، وهناية ا  اج )30٩/ 3( ان ر  الامم الوهاج )7)

55٩.) 
أنه موز له الفطر، تقد  قريباً يف حكم يا )لو أصبح صا قاً يقيقًا،  ( الوجه ا  قد  هو  اخ يار ا زين8)

 (.060/ 6(، واجملقو  )470 /3عساعر يف أثااء الاهار( ان ر  البيا  )
(، وأ ي ضح   يعااس وا ثبت بني ا عقوع ني ( يف ا خطوحب )ببلوغ تاصفها أو باية إقاية متا  الرتخ ٩)

 (.060/ 6ين اجملقو  )
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 .(0()1)ةيله يف حر نه نصّ إ  وقي)، أحدمها  نعم
 .(3)وأصرقا  ال

 وبرئ يف أثااء الاهار؛ عطريقا   (4)ولو أصبح ا ريض صا قاً 
 .(5)أحدمها  القط  أبنه ال موز له امعطار

 .(6)واألصح عاد الاووي، وهو األوىل عاد الراععي والثاين  أنه على الوجهني
 وال أك) يف هنارس قب) قدويه؛ عطريقا   ولو قد  وأ يكن نوع ين اللي) صوياً 

 .(7)"األ "إنه نصه يف  )وقي، أحدمها  القط  أب  له األك) كقا لو قد  وقد أك)
 .(8)أصرهقا  نعم، والثاين  أ  عيه وجهني

 مث بمممدا لمممه أن يفطمممر  جمممال علمممى الصمممحيح النالنمممة: لمممو أصمممبح املسمممافر صمممائماً 
 .(٩)وال يكره على الصحيح، املشهور

                                                             

بن عقرا  الُ مييب أبو  بن حيىي بن عبد هللا بن حريلة حريلةأي  يف خم صر حريلة، وحريلة  هو ( 1)
، كا  حاع اً حف  ا صري أحد احلفاظ ا شاه  ين أصراب الشاععي وكبار رواة يرهبه اجلديد

ه( 043ه(، ويات يف شوال ةاة )166للرديث وصاف ا بسوحب وا خ صر، ولد ةاة )
(، وطبقات 108والُ مييب نسبة إىل جُتي  وهي قبيلة نزلت يصر . ان ر  طبقات ابن كث  )ل  

 (.61/ 1ابن قاضى شهبة )
 (.36٩/ 0(، وروضة الطالبني )408/ 6(، وع ح العزيز )448/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )0)
 (.060/ 6(، واجملقو  )407/ 6( ان ر  ع ح العزيز )3)

 أ(.033ة )( هناية اللوح(4
 (.120/ 4(، وا هقات )447/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )5)
 (.060/ 6(، واجملقو  )435/ 6( ان ر  ع ح العزيز )6)
(، 447/ 3ان ر  احلاوي الكب  ) وا اوردي هرا الطريق. ( أ أقف عليه يف األ ، وصرح الاووي7)

 (.063/ 6واجملقو  )
 (.063/ 6(، واجملقو  )435/ 6ان ر  ع ح العزيز )( 8)
 (.36٩/ 0(، وروضة الطالبني )50/ 4( ان ر  هناية ا طل  )٩)
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وشذذر  يف القضذذاء مث بذذدا لذذه أ  يفطذذر؛  ولذذو أعطذذر ا قذذيم بعذذرر مث ةذذاعر بعذذد ريضذذا 
وجذه ا اذ    وإ  كا  أعطر بغ  عرر؛ عفذي جذواز امعطذار وجهذا  ، جاز كقا يف ريضا 

 .(1)أنه عصى ابمعطار ولزيه القضاء على الفور
، إن كممان ال يتضممرر بممه  فهممو أفضممل علممى املممذهبو ، للمسممافر الصمموم الرابعممة:

 .وقد تقدم، (3)أفضل (0)]فالفطر[وإن كان يتضرر به  
قذال  وكذرا ، لكن فاف الضذعف لذو صذا ، وكرا لو أ ي ضرر يف احلال"  قال ا  و 

 .(4)"لو كا  ةفر  حج أو  زو
عليمه أن  فرع: لو خشي املري  ا ال  من مرضه أو فوات منفعة وحنموه  وجمب

جيمز    ال حيتممل أن"يف الصمول:  فلو حتمل املشمقة وصمام فقمد قمال الغمزال، (5)يفطر
 .(6)"وحيتمل أن جيزئه كالصالم يف الدار املغصوبة، كصوم احلائ 

  

                                                             

 (.087/ 6(، وكفاية الابيه )465/ 0( ان ر  هناية ا طل  )1)
 (.372/ 0(، وروضة الطالبني )40٩/ 6يف ا خطوحب )عهو( وال صوي  ين ع ح العزيز )(0) 

 (.061/ 6(، واجملقو  )51/ 4ا طل  )( ان ر  هناية 3)
 حتقيق  عفاف ابرمحة(. 0٩5( ان ر ت قة االابنة ) ل 4)
 (.026(، وكفاية األخيار )ل  058/ 6( ان ر  اجملقو  )5)
 (.78( ان ر  ا س صفى )ل  6)
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 فصل
، والكفارم، واإلمسا ، يف اجلملة مخسة: القضاء موجبات اإلفطار يف هنار رمضان

بل أهنا موجباته يف اجلملة ، وليس املراد أهنا جتب يف كل إفطار، والتعزير، والفدية
والكل يف ، وثالث يف حالة، يف حالة (1)[ناواثن]، فقد جيب واحد منها يف حالة

 .(0)حالة
 هفيجممب القضممماء علممى كممل ممممن أفسممد صممومه بعمممد شممروعه فيممم، الول: القضمماء

إال أن يكممون اإلفطممار  (3)سممتعاط وحنممو ذلمم اأو  أبكممل أو شممرب أو إنممزال أو اسممتقاء
 .(4)ابجلماع ففي وجه أنه ال جيب

وم  أيضا على ك) ين ترم الصو  وهو خماط  به ةذواء تركذه بعذرر أو بغذ  عذرر  
للشذذا مث اب  أنذذه  كقذذا لذذو أ ياذذوِ  عصذذى برتكهذذا أ  ال، أو ةذذهواً  عقذذداً  كقذذا لذذو تذذرم الايذذة

 .(5)ين ريضا 
 .(7)الشهر أ  ال على ا ره  ةواء اة غرهب ام قاء (6)وكرا لو تركه إب قاء

، (8)واخ ذذذذارس ا ذذذذاوردي، "إ  اةذذذذ غرقه أ مذذذذ  القضذذذذاء كذذذذاجلاو "  ابذذذذن ةذذذذريجوقذذذذال 
 .(11)ياه؛ ع  قضاء أو يوياً  (12)عاه أنه إ  اة غرقه (٩)وحكى البغوي

                                                             

 يف ا خطوحب )اثاني( وا ثبت هو الصواب حس  قواعد اللغة.(1) 
؛ علع) دلا ألج) أنه عا  ال اخ صال له مبعصية امعطار، والراععي أ  يوجبات االعطار أربعة، وأ يركرا ال عزير ( ن  الغزا 0)

 (.007/ 3(، وشرا يشك) الوةيط )431/ 6(، وع ح العزيز )540/ 0وهللا أعلم. ان ر  الوةيط )
 (.308/ 6(، واجملقو  )513/ 3( ان ر  البيا  )3)
 (.51٩/ 3(، والبيا  )054/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 4)
 (.055/ 6( ان ر  اجملقو  )5)

 هاا شط  على )أو( يف قوله  )وكرا لو تركه إب قاء   ةواء(.(6) 
 (.055/ 6(، واجملقو  )430/ 6(، وع ح العزيز )0٩3/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 7)
 (.124/ 4(، وا هقات )372/ 0(، وروضة الطالبني )440/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )8)

 /ب(.033( هناية اللوحة )(٩
 عاه(. كى البغوي، وح( هاا هرس العبارة يكررة )أ م  القضاء كاجلاو ، واخ ارس ا اوردي(12

 (.177/ 3( ان ر  ال هري  )11)
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 .(1)وين زال عقله مبرض أو شرب دواء أو يسكر كا غقى عليه
 ين تركه ابجلاو  ةواء اةذ غرهب الشذهر أو اليذو  علذى ا ذره وال م  القضاء على 

 .(0)الري قط  به اجلقهور
 .(3)ورواس بعضهم وجهاً ، أنه م   قدياً  وحكى بعضهم قوالً 

قضذى يذا يضذى ، الشذهر (5)أنذه إ  أعذاهب يف أثاذاء  اثلثذاً  قذوالً  (4)يف ا اثذور وروع ا زين
 .(6)وإال؛ ع ، اهي

وهذذرا كلذذذه يف اجلاذذو  الذذذري أ ، (7)"هذذرا ال يصذذذح عذذن الشذذذاععي"  ابذذن ةذذذريجوقذذال 
 .ي ص) بسب  يق ضي القضاء

 .(8)؛ عفي وجوب القضاء وجها أو ةكر مث جنّ  عأيا إدا ارتد مث جنّ 
كر  واتصذاله ابلُسذ، للفذرهب بذني اتصذاله ابلذردة ؛(٩)[ال ذاهر الفذرهب "]ولع) قال الراععي
 .(12)"كقا يف الص ة

                                                             

 (.473(، وع ح الرمحن )ل  347/ 6( ان ر  اجملقو  )1)
 (.054/ 6(، واجملقو  )430/ 6(، وع ح العزيز )348/ 11( ان ر  هناية ا طل  )0)
 (.054/ 6واجملقو  )(، 430/ 6(، وع ح العزيز )463/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )3)
 (.162/ 4الشاععي. ان ر  هتري  األمساء واللغات ) الم نقلها عن ( ا اثور  ك ابة ين ك   ا زين4)

 ( هاا هرس العبارة يكررة )أنه إ  أعاهب يف أثااء(.(5
 (.033/ 6لابيه )(، كفاية ا0٩3/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 6)
 (.054/ 6(، واجملقو  )463/ 3( ان ر  البيا  )7)
  "لو ارتد مث جّن قضى أاي  اجلاو  ويا قبلها إدا أعاهب وأةلم؛ تغلي اً علي ا رتد، ولو ةكر مث جّن قضى بعد ( قال الراععي8)

أحدمها  نعم؛ أل   يا هي إليها السكر ال  الة، وه) يقضى صلوات أاي  اجلاو ؟ عيه وجها   امعاقة صلوات ا دة الن
وأصرهقا  وهو ا ركور يف الك اب أنه ال يقضي صلوات أاي   السكرا  يغل  عليه اير الص ة كقا يغل  علي ا رتد.

بسكرا  يف دوا  جاونه قطعاً ". ان ر   رس لي اجلاو ، والفرهب أ  ين جّن يف ردته يرتد يف جاونه حكقاً، وين جّن يف ةك
 (.٩٩/ 3ع ح العزيز )

 (.433/ 6( يف ا خطوحب )واألص) الفرهب ال اهر(، وال صوي  ين ع ح العزيز )٩)
 ( ان ر  ا صدر السابق.12)
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كر إال وال م  يف السُ ، ؛ عيم  يف ا رتد قضاء اجلقي وهرا األصح"  قال الاووي
 .(1)"كرقضاء أاي  السُ 
 اجملاو  أو أةلم الكاعر يف أثااء الاهار؛ عفي قضاء دلا اليو  طريقا  ولو أعاهب 

علذذى  ونقلهقذا القاضذي، (0)ه أنذه ال مذذ أصذذرهقا  وهذو نّصذ، أظهرمهذا  عيذه وجهذا 
 ؟(3)ه) يقضي، وجهني عيقا إدا نوع صو  اليو  الري يقد  عيه زيد عقد  يف أثااء يو 

ومذذ  ، القطذذ  أبنذذه ال مذذ  علذذى اجملاذذو  عاذذد البغذذوي الثذذاين  وهذذو األصذذحوالطريذذق 
 .(5)"وهو ضعيف  ري "  قال الاووي، (4)على الكاعر

س ؤ ؛ أ م  قضذاأب  نواس لي ً  عن  كا  أصبح صا قاً ، ولو بل  الصيب يف أثااء الاهار
 .(6)إمتايه على ا ره  هويلزي

 .(7)ويلزيه القضاء، أنه يس ر  ابن ةريجوعن 
وإ  قلاذذا اب ذذره  أنذذه ال ، عذذن  قلاذذا   يلزيذذه القضذذاء؛ عهاذذا أوىل، وإ  أصذذبح يفطذذراً 
 .(8)الطريقا  ا  قديا  عيقا إدا أعاهب اجملاو يلزيه؛ عفي لزويه هاا 

                                                             

 (.054/ 6( ان ر  اجملقو  )1)
 (.463/ 3(، والبيا  )143/ 3(، وحلية العلقاء )56/ 4( ان ر  هناية ا طل  )0)
يثله عن أا دمحم اجلوي  بعد أ  دكر حكم صيا   ( أ أقف عليه للقاضي حسني، لكن نق) الاووي3)

 ال طو  للكاعر واجملاو  واحلا ض إدا زال عررمها أثااء الاهار، عقال  ) قال الشيخ أبو دمحم اجلوي 
يف السلسلة  الوجها  يف وقت ثواب الصا م هاا يبايا  على القولني عيقن نرر صو  يو  قدو  
زيد عقد  ضروة وهو صا م ه) مز ه عن نررس إ  قلاا مز ه حص) له الثواب هاا ين طلو  

 (.0٩3/ 6وهللا تعاىل أعلم(.ان ر  اجملقو  ) الفمر وإال عقن وقت الاية
 (.177/ 3( ان ر  ال هري  )4)
 (.056/ 6( ان ر  اجملقو  )5)
 (.404/ 1(، وأةىن ا طال  )056/ 6( ان ر  اجملقو  )6)
 (.324/ 6(، وكفاية الابيه )463/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )7)
 (.464/ 3(، والبيا  )306/ 1( ان ر  ا هرب )8)
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، وبذذىن مجاعذذة ا ذذ ف يف وجذذوب القضذذاء علذذى ا ذذ ف اآليت يف وجذذوب اميسذذام
 .(1)وميء يف القضاء األوجه األربعة اآلتية يف اميسام، ويف كيفية البااء طرهب

 .(0)لكن يس ر ، وال م  ال  اب  يف قضاء ريضا 
 .(3)وال يشرتحب يساواة يو  القضاء ليو  األداء يف الطول والزين اتفاقاً 

ر عذن نذذرر أو  دبذذ) مذزئ يف كذ) صذو   ، ووجذوب القضذاء ال فذ   بصذو  ريضذا 
   .(4)كفارة أو قضاء

  

                                                             

 -، عه)ين ريضا -  "إدا بل  الصيب، أو أعاهب اجملاو ، أو أةلم الكاعر يف أثااء يو  ( قال الراععي1)
 يلزيهم إيسام بقية اليو ؟ عيه أربعة أوجه 

 أصرهقا  ال؛ ألهنم أ يدركوا وق ا يس  الصو ، وال أيروا به، واميسام تب  للصو ، وألهنم أعطروا 
 بعرر عأشبهوا ا ساعر وا ريض.

 والثاين  نعم؛ ألهنم أدركوا وقت اميسام وإ  أ يدركوا وقت الصو . 
والثالث  أنه م  على الكاعر دو  الصيب واجملاو ، عنهنقا يعرورا ، لي  إليهقا إزالة يا ذقا،  

 والكاعر يأيور برتم الكفر، وامتيا  ابلصو .
 ، والكاعر دو  اجملاو . أيا الكاعر علقا دكر.والراب   أنه م  على الصيب 
وأيا الصيب، عألنه ي قكن ين امتيا  ابلصو ، يأيور به أير تدري  على يا ير يف الص ة إ ف  

 (.056/ 6(، واجملقو  )437/ 6. ان ر  ع ح العزيز )اجملاو "، وباروس قال الاووي
 (.187/ 3(، وهناية ا  اج )126/ 4(، وا هقات )371/ 0لبني )( ان ر  روضة الطا0)
 (.065/ 7(، وكفاية الابيه )3٩2/ 7( ان ر  اجملقو  )3)
 (.67( ان ر  تكقلة ا طل  العا  )ك اب الصو  ل 4)
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  (0)إلمسا ا :الناي املوجب
 وفيه مسائل:

وهمو تغلميم ممن خمواص ، وقمع الفطمر فيمهالوىل: جيب إمسما  بقيمة اليموم المذي 
 .(0)كالكفارم  رمضان

أو ، ياذذدوب وإ  تعذذنّي  (3)[صذذو ]وال مذذ  اميسذذام علذذى يذذن تعذذدع ابمعطذذار يف 
 .(4)قضاء أو كفارة
إذذذ ف ا ذذذر  إدا أعسذذذد إحرايذذذه؛ عذذذن  ، ه ابلصذذذا قني ولذذذي  بصذذذا مشذذذبّ يوا قسذذذا 

بعذذد إعسذذذاد  وي هذذذر أثذذرس يف أ  ا ذذر  لذذذو ارتكذذ    ذذذوراً ، حكذذم امحذذرا  ياسذذذر  عليذذه
 .(5)؛ أ يلزيه شيء    أنه أيمثوا قسا لو ارتك    وراً ، إحرايه؛ لزي ه الفدية
أو نية ا روج ياه علذى ، بردةوكرا م  على ين تركه بغ  عرر يبيح "قال اميا   
 . (6)" لي ً  ين نسي الاية وعلى، القول ببط نه ذا

  

                                                             

 أ(.034( هناية اللوحة )(1
 (.371/ 0(، وروضة الطالبني )54/ 4( ان ر  هناية ا طل  )0)
 )صويه(، وا ثبت هو الصواب. ( يف ا خطوحب3)
 (.126/ 4(، وا هقات )30٩/ 6( ان ر  اجملقو  )4)
 (.30٩/ 6(، واجملقو  )435/ 6( ان ر  ع ح العزيز )5)
 (.371/ 0(، وروضة الطالبني )435/ 6(، وع ح العزيز )54/ 4( ان ر  هناية ا طل  )6)
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أبميح  مما اإلفطمار يف أثنماء  (1)[ناذلمال]سمافر أو بمر  املمري  الناي: لو أقمام امل
فقمممد تقمممدم أن ، لوال عمممذرمها (2)]إىل[ فمممتن أصمممبحا صمممائمني واسمممتمرا عليمممه، النهمممار
 .(3)أنه جيول  ما اإلفطار وأن فيه وجهاً ، وجوب إمام الصوم املذهب

 .(4)وإ  زال عررمها بعد يا أعطرا؛ اة ر  أقا اميسام؛ حلرية الوقت
أنذذذه مذذذ  علذذذى ا ذذذريض اميسذذذام دو  ا سذذذاعر ونسذذذبه إىل   وجهذذذاً  وحكذذذى ا ذذذاوردي

 .(5)العراقيني
أو ، يف دلذا اليذو  أو طهذرت، ا ذرأة صذغ ةوأقا اجلقذا  بعذد زوال العذرر إدا كانذت 

 .(6)أو يريضة، يساعرة
 وإ  أصبرا     ويني عزال العرر قبذ) أ  أعطذرا؛ ععلذى ا ذره  وحكى ا اوردي] 

عفذذذذي ، أنذذذه مذذذذ  عليهقذذذا إمتذذذذا  الصذذذذو  إدا أصذذذبرا صذذذذا قني وبقيذذذذا عليذذذه إىل زوال العذذذذرر
 وجوب اميسام هاا وجها  

نذه مذوز أقذذا إوإ  قلاذا ، أصذرهقا  وحكذي عذن الذا  وقطذذ  بذه مجاعذة أنذه ال مذذ 
 .(7)[امعطار؛ عهاا أوىل

                                                             

 (.435/ 6اللغة، وكقا يف ع ح العزيز )يف ا خطوحب )اللرين( وا ثبت هو الصواب حس  قواعد (1) 
 (.371/ 0(، وروضة الطالبني )435/ 6ع ح العزيز ) يا بني ا عقوع ني ةاقط ين ا خطوحب، وال كقي) ين(0) 

 ( ان ر  ا صدرين السابقني.3)
 (، 127/ 4(، ا هقات )370/ 0( ان ر  روضة الطالبني )4)
  "عأيا ا ريض إدا أعطر يف صدر الاهار  رض، مث صح يف  خرس ععاد البغداديني ين ( قال ا اوردي5)

أصراباا أنه كا ساعر ال يلزيه اميسام، وعاد البصريني عليه أ  يسا ألنه إمنا أبيح له الفطر 
كرلا لعمزس عن الصو  عندا زال العمز، وأيكاه الصو  ارتف  يعىن امابحة ولزيه اميسام ولي   

 (.447/ 3) احلاوي الكب ، والقول األول أقي ، وهرا أشبه". ان ر  أطاهب الصو  ، ألنه يفطر وإ ا ساعر
 (.370/ 0(، وروضة الطالبني )435/ 6( ان ر  ع ح العزيز )6)

هرس اجلقلة الم بني ا عقوع ني كأ  عيها تداخ) أدخ) عيها يا ي علق ابحلالة األوىل، يا ر اجملقو  (7) 
( يا نصه  "والثالثة  أ  يصبرا     ويني، ويزول العرر قب) 435/ 6(، وع ح العزيز )063/ 6)
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عيذذذذه  ال نذذذذ ّ "  قذذذذال الباذذذذدنيمي، ولذذذذو زال خذذذذوف احلايذذذذ) وا رضذذذذ  يف أثاذذذذاء الاهذذذذار
 .(1)"والري ميء على أصلاا أهنقا كا ريضني، ألصراباا

، النالنة: إذا   ينب  كون اليوم الذي بعد اتسع وعشرين من شعبان من رمضمان
 .(0)ه قطعاً   وجب قضا يف أثنائه  مث ابن أنه من رمضان فنصبح صائماً 

 ويف وجوب إيسام بقي ه طريقا  
 .(3)أصرهقا  وهو ا اصول أنه م  قولني  هأحدمها  أ  عي

 .(4)وبه قال األكثرو ، والثاين  القط  أبنه ال م 
  عليذه يذا إدا اب  يفطر ورتّ  (5)قب) أ  عيقا إدا اب  أنه ين ريضا  وعرضهقا ا  و 
 .(6)واألظهر الوجوب يطلقاً ، وهاا أوىل أب  ال م ، له دلا بعد الفطر

                                                                                                                                                                     

أ  أيك ، عه) يلزيهقا اميسام؟ عيه وجها   أحدمها  نعم، كقا لو أ يص) ا ساعر حن أقا ، 
ث  ( يا نصه  "الثال370/ 0ال موز له القصر. وأصرهقا  أنه ال يلزيه(، ويف روضة الطالبني )

أ  يصبرا     ويني، ويزول العرر قب) أ  أيك ، عن  قلاا يف احلال األول  موز األك)، عهاا 
   ال يلز ".أوىل، وإال، عفي لزو  اميسام وجها . األصح

 (.323/ 6( ان ر  كفاية الابيه )1)
 (.14٩/ 3(، وحلية العلقاء )308/ 1( ان ر  ا هرب )0)
 (.070/ 6(، واجملقو  )150/ 8) ( ان ر  خم صر ا زين3)
فالف ا صاف يف العزو؛ عننه نس  هرا القول إىل القلي) حيث قال يا نصه  "ويف  ( لكن الاووي4)

والثاين  ال م  ودكر    عيه قوال   أصرهقا  وجوبه.أحدمها إيسام بقية الاهار طريقا  
 ا صاف دليلهقا وذرا الطريق قط  ا صاف وقليلو  ين العراقيني وا راةانيني.

م  اميسام قواًل واحدًا وهرا نصه يف ا خ صر، وبه قط  كث و  أو األكثرو  ين  والناي: 
  احلاوي العراقيني وا راةانيني ياهم الشيخ أبو حايد والقاضي أبو الطي  يف اجملرد وصاح

والداريي وا ايلي و خرو  ين العراقيني والبغوي والسرخسي و خرو  ين ا راةانيني". ان ر  
 (.071/ 6اجملقو  )

 ب(.034( هناية اللوحة )(5
 حتقيق  عفاف ابرمحة(. 317، 316( ان ر  ت قة االابنة )ل  6)



 دراسةً وحتقيقًا.............هـ(727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل )ت:

189 

 (1)؟وحيث قلاا م  اميسام عه) هو صو  شرعي أو إيسام شرعي
إىل الك   يف  (0)شرعي[    أو شرعياً  صوياً  اميسام كو  عن ا  و  عدل ]وقد

 وحكي عيه ث ثة أوجه ، (3)الثواب
 .(4)أحدها  ال يثاب عليه؛ ألنه    يع د به

 .(5)وصرره، والثاين  يثاب عليه؛ ألنه لو تركه اة رق العقاب
 وإ  تعذدع، ابلفطذر؛ أثيذ  بذه دايً عذإ  أ يكذن ي  هأنذ والثالث  صرره ابن الصذباغ

 .(6)ع ؛ به
أو الكفر يف أثناء النهار أبن بلغ الصيب وقمد ، أو اجلنون، باالرابعة: إذا لال الصِ 

ففممي وجمموب إمسمما  بقيممة النهممار ، أو أسمملم  الكممافر، أو أفمما  اجملنممون، أصممبح مفطممراً 
 عليهم طر :

 عيه أربعة أوجه  أحدها  أ ّ 
 .(7)وصرره البغوي، أحدها  م 

 .(8)وأصرها  ال م 
                                                             

 ( عيه وجها   أحدمها  ال يكو  صوياً شرعياً.1)
أنه لي  بصو  شرعي".    "واتفقوا على أ  الصريحويًا شرعياً، قال الاوويوالثاين  يكو  ص 

 (.070/ 6(، واجملقو  )477/ 3ان ر  البيا  )
 (.05٩/ 6( يا بني ا عقوع ني ةاقط ين ا خطوحب، وال كقي) ين كفاية الابيه )0)
 حتقيق  عفاف ابرمحة(. 31٩( ان ر  ت قة االابنة )ل  3)
 (.477/ 3(، والبيا  )076/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 4)
 (.070/ 6(، واجملقو  )076/ 3) والاووي. ان ر  ةر ا ره  ( وصرره أيضاً الروايين5)
 (.126/ 4(، وا هقات )070/ 6حتقيق  عيص) بن ةعد العصيقي(، واجملقو  ) ٩17)ل  ( ان ر  الشاي) 6)
عّص) عقال  "إ  قلاا  م  عليهم قضاء صو  دلا اليو ، يلزيهم ال شبه، وإال ع   ( لكن البغوي7)

 (.17٩/ 3ال هري  )ان ر   يلز ".
 ، لكن قال  "يس ر  اميسام"، وصرره اجلوي .( وصرره الاووي8)
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 .(1)"وهو ي مه"  قال ابن الص ا، واثلثها  يلز  الكاعر دو  الصيب واجملاو 
 .(0)والراب   يلز  الصيب والكاعر دو  اجملاو 

وال مذذذيء يف كذذذ) ، (3)والصذذذيب بياهقذذذا، واجملاذذذو  أوىل اب اذذذ ، والكذذذاعر أوىل ابلوجذذذوب
ولذذذا أ  ترتذذذ  ع قذذذول يف وجوبذذذه علذذذى الكذذذاعر "  قذذذال الراععذذذي، إال وجهذذذا واحذذذد يذذذاهم 

ولذذا أ  ، عذذن  أوجباذذاس؛ عفذذي اجملاذذو  وجهذذا ، إ  أوجباذذاس؛ عفذذي الصذذيب وجهذذا ، وجهذذا 
، عذذذذن  أ نوجبذذذذه؛ عفذذذذي الصذذذذيب وجهذذذذا ، تعكذذذذ  ع قذذذذول يف وجوبذذذذه علذذذذى اجملاذذذذو  وجهذذذذا 

 .(5)"نوجبه؛ عفي الكاعر وجها  أ (4)[ن ]ع
 .(6)وفص  ا  ف ابلصيب واجملاو ، القط  بوجوبه على الكاعر الطريق الناي:

وإ  ، لكذن يسذ ر ، القط  أبنه ال م  علذيهم وبه قال العراقيو ، القط  النالث:
 .(7)أثب اا ا  ف يف وجوب القضاء

 ويف كيفية تعلقه به طرهب ، بوجوب القضاء عليهمهرا ا  ف تعلق و 
أ  األيذذر ابلقضذذاء عذذر  األيذذر  عذذن الصذذيدالين أحذذدها  ونسذذبه اميذذا  إىل األصذذراب
 .(8)وين أ يلزيه؛ أ يلز  القضاء، ابميسام؛ عقن ألز  اميسام؛ ألز  القضاء

                                                                                                                                                                     

 (.056/ 6(، واجملقو  )56/ 4ان ر  هناية ا طل  ) 
 (.00٩/ 3( ان ر  شرا يشك) الوةيط )1)
 (.056/ 6(، واجملقو  )464/ 3( ان ر  البيا  )0)
 (.437/ 6)( ان ر  ع ح العزيز 3)

 ( يف ا خطوحب )إ ( وا ثبت يا يق ضيه الصواب حس  قواعد اللغة.(4
 (.438/ 6( ان ر  ع ح العزيز )5)
 (.438/ 6(، وع ح العزيز )146/ 3( ان ر  حلية العلقاء )6)
 (.056/ 6( ان ر  اجملقو  )7)
 (.6/442(، وع ح العزيز )57/ 4( ان ر  هناية ا طل  )8)
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ويذذذذن أ ، أ  يذذذذن أوجذذذذ  اميسذذذذام؛ أ يوجذذذذ  القضذذذذاء واثنيهقذذذذا  عذذذذن الصذذذذيدالين
 .(1)يوجبه؛ أوج  القضاء

إ  ، أ  ا ذذ ف يف اميسذذام يبذذ  علذذى ا ذذ ف يف القضذذاء" واثلثهذذا  قالذذه البغذذوي
 .(0)"وإال؛ ع ، أوجباا القضاء؛ أوجباا اميسام

والطريقذذا  اآلخذذرا  يشذذك   ابحلذذا ض والافسذذاء إدا طهذذرات يف أثاذذاء "  قذذال الراععذذي
ال يسذذقط؛ عقاقطعذذه  ؛ أل  يسذذ غرهب احلذذيضالقضذذاء واجذذ  عليهقذذا قطعذذاً  (3)الاهذذار عذذن 

؛ خذذ ف علذذى يذذا رواس اميذذا  أو علذذى األظهذذرواميسذذام  ذذ  واجذذ  عليهقذذا بذذ  ، وىلأ
طرد ا  ف عيهقا؛ ع  يس قر قولاا أ  القضاء عذر  اميسذام  (4)"ا ع قد"عن  صاح  
ي ابمعطذذار عذذن  القضذذاء الز  يذذ  عذذدوال  واألول يشذذك) بصذذورة يذذو  الشذذا، وال عكسذذه

 .ان هى (5)"ال شبيه
وأيذا إدا أصذبح ، (6)عيرقذ) علذى ا ذراوزة واميا  تب  يف دعوع نفي ا  ف القاضي

 .(7)عقد ير حكقه الصيب صا قاً 
  

                                                             

 (.035/ 6(، وكفاية الابيه )373/ 0الطالبني )( ان ر  روضة 1)
 (.17٩/ 3( ان ر  ال هري  )0)

 أ(.035( هناية اللوحة )(3
 صاح  "حلية العلقاء". ( هو أبو بكر الشاشي4)
 (.6/442( ان ر  ع ح العزيز )5)
 (.57/ 4( ان ر  هناية ا طل  )6)
 (.184ان ر  ل )( 7)
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 لإلفطار النالث املوجب
 (1)الكفارم

 وفيه فصالن:، والكالم يف موجبها ويف كيفيتها
على كل من أفسد صوم يوم ممن  الكالم يف موجبها  فتجب الكفارمأما : الول
 وفيه قيود:، (0)جبماع اتم أمث به من أجل الصوم رمضان

عذذذ   ؛ ؛ عننذذذه ال يفطذذذر علذذذى ا ذذذره عذذذاحرتاز عقذذذن جذذذاي   ةذذذياً ، أفسمممدأيذذذا قولاذذذا  
 .(3)كفارة

 .(4)أهنا ال جت   أظهرمها، وجها  وجوذاوإ  قلاا  أنه يفطر؛ عفي 
عقن أعسد صو  يو  ين   س ابجلقا  كالقضذاء والاذرر  اً احرتاز ، من رمضانوقولاا  

 .(5)والكفارة وصو  ال طو ؛ عننه ال كفارة عليه ةواء أمث ابلفطر أ  ال
عذذذاحرتاز عذذذن ا ذذذرأة الصذذذا قة إدا جويعذذذت؛ عنهنذذذا ال ، الفطذذذر إىل اجلقذذذا وأيذذذا إضذذذاعة 

واجلقذا  إمنذا ، ؛ ألهنذا تفطذر بذدخول رأ  احلشذفة  عليها إخذراج كفذارة علذى الصذريحم

                                                             

أصلها ين الَكفر بف ح الكاف وهو السرت؛ ألهنا تسرت الرن  وترهبه هرا أصلها، مث  الكفارة( 1)
اة عقلت عيقا وجد عيه صورة خمالفة أو ان هام وإ  أ يكن عيه إمث كالقات) خطًأ و  س. ان ر  

 (.535/ 0باا ا ا  )(، وا ص148/ 5(، ولسا  العرب )105حترير ألفاظ ال ابيه )ل  
  يا يس غفر به اآلمث وشرعاً  يا وج  على اجلاين ج اً  ا ياه وق ، وزجراً عن يثله. وقي)  الكفارة 

 ين صدقة، وصو ، وحنو دلا.
 وقد حددت الشريعة أنواعًا ين الكفارات، ياها كفارة اليقني، وكفارة الصو ، وكفارة لرتم بعض 

/ 7(، وا كم وا يط األع م )080ان ر  ال وقيف على يهقات ال عاريف )ل  .يااةا احلج
 (.301(، والقايو  الفقهي)ل  5

 (.348/ 6(، وكفاية الابيه )441/ 6(، وع ح العزيز )00٩/ 3( ان ر  شرا يشك) الوةيط )0)
 (.340/ 6(، واجملقو  )440/ 6(، وع ح العزيز )12٩/ 0( ان ر  األ  )3)
 (.374/ 0(، وروضة الطالبني )340/ 6( ان ر  اجملقو  )4)
 (.405/ 1(، وأةىن ا طال  )345/ 3(، والامم الوهاج )6/443( ان ر  ع ح العزيز )5)
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كانذذذت يفطذذذرة عذذذن   ، أ  ا ذذذرأة إدا جويعذذذت يف هنذذار ريضذذذا   وعقهذذذه، (1)حيصذذ) بغيبوب هذذذا
يبطذذذذ) صذذذذويها؛ لكوهنذذذذا   قذذذذة أو  (0)[أ] ةذذذذيض أو نفذذذذا  أو   مهذذذذا أو كانذذذذت صذذذذا قة

 .(3)يقهورة؛ ع  كفارة عليها
 وإ  كانت لكاة طا عة عقوال  

 .(4)أبو الطي  وصرره القاضي، أحدمها  يلزيها الكفارة
 .(5)وف   الزوج بلزويها، ال كفارة عليهاوأصرهقا  

أ يوجذذ  علذذى األعذذراا الذذري واقذذ  أهلذذه إال   ألنذذه   عقيذذ)، واخ لفذذوا يف توجيهذذه
ولذو وجبذذت عليهذا كفذذارة لذركرها؛ عننذذه ال مذوز  خذذ  البيذا  عذذن وقذذت ، (6)كفذارة واحذذدة

 .(7)احلاجة

                                                             

 (، 448/ 3(، وحتفة ا  اج )00٩/ 3( ان ر  شرا يشك) الوةيط )1)
 اب حس  يا يق ضيه السياهب.( يف ا خطوحب )وأ(، وا ثبت هو الصو 0)
 (.331/ 6(، واجملقو  )6/443( ان ر  ع ح العزيز )3)
 (.374/ 0(، وروضة الطالبني )6/443حتقيق  عيص) شريف دمحم(، ع ح العزيز ) 186ان ر  ال عليقة )ل ( 4)
 (.331/ 6(، واجملقو  )054/ 3) (، وةر ا ره 42/ 4ان ر  هناية ا طل  )( ولزيهقا القضاء. 5)
، قال  بياقا  ( األعراا هو ةلقة بن صخر البياضي، وأص) القصة يف الصريرني عن أا هريرة 6)

قال  « يا  لا؟»، إد جاءس رج) عقال  اي رةول هللا هلكت. قال  حنن جلو  عاد الايب 
عه) »قال  ال، قال  « ه) جتد رقبة تع قها؟  »وقعت على ايرأيت وأ  صا م، عقال رةول هللا 

قال  «. عه) جتد إطعا  ة ني يسكياا؟»، قال  ال، عقال  «تس طي  أ  تصو  شهرين ي  ابعني
 -والَعَرهب ا كا ُ)  -بَعَرهب عيها متر ، عبياا حنن على دلا أيت الايب ال، قال  عقكث الايب 

عقال الرج)  أََعَلى أعقر ي  اي « ع صدهب به خرها،»عقال  أ ، قال  « أين السا )؟»قال  
أه) بيت أعقر ين أه) بيم، عضرا الايب  -يريد احلرتني  -رةول هللا؟ عوهللا يا بني الب يها 

  وأ يف ك اب الصو ، ابب إدا جاي  يف  ريضا  رواس البخاري«. أطعقه أهلا»حن بدت أنيابه، مث قال ،
على  (، ويسلم يف ك اب الصو ، ابب ابب تغلي  حترمي اجلقا  يف هنار ريضا 1٩36ا 30/ 3يكن له شيء )

سر حن ا ع، وأهنا جت  على ا وةر وا عسر وتثبت يف دية الك ع عيه وبياهنا الصا م، ووجوب الكفارة
 (.1111ا 781/ 0يس طي  )

 (.6/444(، وع ح العزيز )405/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )7)
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 .(1)حق يا  ف   ابجلقا ؛ عاخ   به الزوج كا هر وقي)  أل  الكفارة
؛ علذذم يكذذن كأصذذ) احلريذذة؛ وقيذذ)  أل  صذذو  ا ذذرأة بصذذدد أ  يبطذذ) بعذذروض احلذذيض

 .(3)الرج) (0)إبعسادس ابجلقا  إ ف صو  ع  ت علق الكفارة
ي قذد  علذى اجلقذا    وا عذىن ا  قذد  أ  الذبط  "الذزايدي  وقذال األةذ اد أبذو الطذاهر 

 .(4)واتبعه عليه مجاعة ياهم الغزا ، "كقا لو أك) مث جاي 
يذذذوجل عيهذذذا ي صذذذور عسذذذاد صذذذويها ابجلقذذذا  أب  "وقذذذالوا  ، وردس كثذذذ  يذذذن األصذذذراب

، وهذي   قذذة أو  ةذذية أو يكرهذة مث تسذذ يق  أو ت ذذركر أو تطذاو  بعذذد اميذذ ج وتسذذ ديه
 .(5)"واحلكم ال ف لف على القولني

قذذال بعضذذهم  وقذذد تكذذو  احلشذذفة صذذغ ة عذذ  يقذذ  احلصذذول يف البذذاطن إال ب غييذذذ  
وإ  ، عليهذا يذن وطئذت يطاوعذة يطلقذاً  عن  قلاذا ابألول؛ جتذ  الكفذارة، (6)مجي  احلشفة

بعذذرر أو بغذذ  عذذرر أو لعذذد  بطذذ   صذذويه أب  وطذذئ  أ جتذذ  علذذى الذذزوج لكونذذه يفطذذراً 
 .(7)أو اة دخلت دكرس   قاً ، وهي داكرة  ةياً 

ويع ذذذ  يف حذذذق كذذذ) ياهقذذذا حالذذذه يف اليسذذذار وامعسذذذار؛ عقذذذن كذذذا  ياهقذذذا يذذذن أهذذذ) 
وال يلذز  أحذدمها ، أو ين أه) امطعا ؛ أطعذم، ؛ صا أه) الصيا أو ين ، امع اهب؛ أع ق

 .(8)يواعقة اآلخر إدا اخ لف واجبهقا كرجلني أعطرا ابجلقا 

                                                             

 (.405/ 1(، وأةىن ا طال  )336/ 6( ان ر  كفاية الابيه )1)
 ب(.035( هناية اللوحة )(0
 (.448/ 3(، وحتفة ا  اج )6/444( ان ر  ع ح العزيز )3)
 (338/ 6(، وكفاية الابيه )058/ 02إىل أوها  الكفاية ) (، واأداية545/ 0( ان ر  الوةيط )4)
 (.6/448(، وع ح العزيز )034/ 3( ان ر  شرا يشك) الوةيط )5)
 (.033/ 3( ان ر  شرا يشك) الوةيط )6)
 (.334/ 6(، واجملقو  )6/444(، وع ح العزيز )40٩/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )7)
 (.374/ 0الطالبني )(، وروضة 6/444( ان ر  ع ح العزيز )8)
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 ؛ عه) جت  على الزوج كفارة أو كفارات ؟وإ  قلاا ابلثاين الصريح
 عيه وجها  

 .(1)وكفارة عاها، أحدمها  كفارة عاه
 .(0)وأصرهقا  كفارة واحدة

 أو تق  عاهقا مجيعا؟، وال ت علق اب رأة، خت   به وهرس الكفارة
 وقي) وجها   ، وقي) ياصوصا ، عيه قوال  يس ابطا 
 .(3)أصرهقا  خت   به

نذذذذه ظذذذذاهر "إ  وقذذذذال اميذذذذا ، والذذذذزوج ي رقذذذذ) عاهذذذذا، واثنيهقذذذذا  أهنذذذذا جتذذذذ  عليهقذذذذا
 .(4)"ا ره 

 كأهنقذذذا رأايس ي فقذذذاً "  (6)(راععذذذيال)قذذذال ، (5)والبغذذذوي مبذذذاء اال  سذذذال ووجهذذذه ا  ذذذو 
 .(7)"ال عليه، أب  مثن ياء اال  سال عليها قاطعاً  حكى طريقاً  اطيالكن احل، عليه

  

                                                             

 (.334/ 6(، واجملقو  )6/444( ان ر  ع ح العزيز )1)
 (.374/ 0(، وروضة الطالبني )334/ 6( ان ر  اجملقو  )0)
 (.374/ 0(، وروضة الطالبني )6/444( ان ر  ع ح العزيز )3)
 (.500/ 3(، والبيا  )37/ 4( ان ر  هناية ا طل  )4)
 (.168/ 3حتقيق  عفاف ابرمحة(، وال هري  ) 343( ان ر  ت قة االابنة )ل  5)
 (.٩4(، وال صوي  ين تكقلة ا طل  العا  )ك اب الصو  ل ( يف ا خطوحب )البغوي6)
 (.6/444( ان ر  ع ح العزيز )7)
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  (1)أقوالأربعة  وي لخ  يف الكفارة
 أحدها  جت  على ك) ين الزوجني كفارة.

 الثاين  جت  على الزوج كفارات .
 الثالث  جت  عليه كفارة عن نفسه خاصة.

 .وعاه، عاها الراب   جت  عليه كفارة
 وي فر  على القولني األخ ين يسا ) 

فعلمممى الول منهمممما ال ، (3)ابلممموطء ابلشمممبهة أو، (0)زان[ابلممم]الوىل: لمممو أفطمممرت 
، الزوجية وهي رابطة التحممل (4)وعلى اآلخر جتب عليها كفارم  النتفاء، شيء عليها
 .(6)جتب بكل حال الكفارمحامد أن  (5)أيب وعن القاضي

وعلمممى النمممماي ، (7)  فعلمممى الول ال شممميء عليهممماالنانيمممة: لمممو كمممان المممزوج  نمممموانً 
 .(9)كفارم  (8)ا[يلزمه]أصحهما:  وجهان:

 .(12)واثنيهقا  قول أا إةراهب أهنا جت  يف ياله عاهقا
                                                             

 (.331/ 6( ان ر  اجملقو  )1)
(، وروضة 6/444ين ع ح العزيز )يف ا خطوحب )ابلدياء( وا ثبت هو الصواب، وال صوي  (0) 

 (.374/ 0الطالبني )
  أ  ياادي الضرير ايرأته، ع أتيه ايرأة عي اها ايرأته عيطأها، أو أييت الرج) ( صورة الوحبء بشبهة3)

 (.605/ 3) عراشه ابللي)، ع ع عليه ايرأة ي اها ايرأته عيطأها، وحنو دلا. ان ر  الدر الاقي
 أ(.036( هناية اللوحة )(4
 ( يف ا خطوحب )أاب( والصواب )أا( حس  القواعد.(5
 (.348/ 3(، والامم الوهاج )374/ 0(، وروضة الطالبني )432/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )6)
 (.588/ 1(، وبداية ا  اج )113/ 4( ان ر  ا هقات )7)

 (.375/ 0(، وروضة الطالبني )6/444ع ح العزيز )يف ا خطوحب )يلزيه(، وال صوي  ين (8) 
 (.375/ 0(، وروضة الطالبني )057/ 3) ( ان ر  ةر ا ره ٩)
 (.347/ 6(، وكفاية الابيه )338/ 1(، وا هرب )40٩/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )12)
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 .(1)عا ره  أنه كاجملاو  يراهقاً  ولو كا  صبياً 
 .(0)ين قولاا عقد الصيب عقد أنه كالبال  تلزيه الكفارة  وعيه وجه

عفذي ، ه) يفسدس ويوج  البدنذة؟ إ  قلاذا  نعذم س يف احلجأعلى أ  وط ووجه ا  و 
 .(3)هاا وجها  وجوب الكفارة

 ؛قطعذذذاً  عيقذذذا ي علذذذق إبعسذذذاد العبذذذادات  ذذذ  احلذذذج عقذذذد الصذذذيب عقذذذدة "  وقذذذال اميذذذا 
 .(4)"بدلي) بط   الصو  أبكله والص ة بك يه

 "ا هذرب"وقطذ  أصذراب ، عاة دخلت دكرس عهو كذاجملاو  أو   قاً  ولو كا   ةياً 
يف ياأذذذا علذذذى القذذذول الثذذذاين يف يسذذذألة  ومجاعذذذة بوجذذذوب الكفذذذارة "البيذذذا "و "ال هذذذري "و

 .(5)االة دخال؛ إد ال عع) للزوج
النالنة: كفارم الصوم مرتبة على مما كيت فعلمى القمول الول منهمما االعتبمار حبمال 

، أو اإلطعمام  أطعمم،   صمامأو الصيام، فتن كان من أهل العتق  أعتق، الزوج خاصة
فمتن كماان ممن أهمل اإلعتما  أجمزأت ، وإن أتفمق حا مما، وعلى الناي يعت  حا ما معماً 

 .(6)نهماعالرقبة املعتقة 
ويذدل ، لوقو  الع ق عاهقذا بياهقا؛ أ  الوالء والري يق ضيه ا ره "  قراينقال العِ 

وإ  كذذا  يذذن ، ويلزيهقذذا الصذذو ، عليذذه أ  ا وطذذوءة لذذو كانذذت أيذذة؛ أ مذذزئ الع ذذق عاهقذذا

                                                             

 (.335/ 6(، واجملقو  )6/444( ان ر  ع ح العزيز )1)
 (.351/ 6(، وكفاية الابيه )375/ 0ان ر  روضة الطالبني ) (0)
 حتقيق  عفاف ابرمحة(. 350( ان ر  ت قة االابنة )ل  3)
 (.341/ 4( ان ر  هناية ا طل  )4)
 (.505/ 3(، والبيا  )168/ 3(، وال هري  )338/ 1( ان ر  ا هرب )5)
 (.330/ 6(، واجملقو  )056/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 6)
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أب  كذا  للذوكني أو حذرين  وإ  كذا  يذن أهذ) الصذيا ، أه) امطعا ؛ أجذزأ ا خذرج عاهقذا
   .(1)"ياهقا صو  شهرين ي  ابعني؛ أل  الصو  عبادة بدنية ال ي رق) يعسرين؛ لز  ك ً 

عذذذن  كذذذذا  ، ياهذذذذا أو أدىن عنيذذذذا أ  يكذذذو  الذذذذزوج أعلذذذى حذذذاالً ، وإ  اخ لذذذف حاأقذذذا
 ؛ عوجها  عن  كا  ين أه) امع اهب وهي ين أه) الصيا ، أعلى؛ ن ر

 .(0)أنه مزئ امع اهب عاهقا مجيعاً  أصرهقا  وبه قط  العراقيو 
نفسذذه  عذذن أبذذو الطيذذ  إدا نذذوع الع ذذق عاذذه وعاهذذا؛ عننذذه قذذال  يع ذذق دس القاضذذيوقيّذذ

عاها وكانت حرة؛ نوع الع ذق عاذه وعاهذا؛ عيسذقط  (3)عن  أراد أ  ف  ، ويلزيها الصو 
 .(4)أنه ال يلزيه الع ق عاهاوهو يدل على ، عاها الصو 

 .(6)أنه المزئ عاها وعليها أ  تصو  وجز  به الغزا  (5)واثنيهقا 
 .(7)ويلزيها الصو ، ولو كانت أية؛ أ مزئ الع ق عاها قطعاً 

وهذذذذو ، (8)"إدا قلاذذذذا العبذذذذد يلذذذذا ابل قليذذذذا؛ أجذذذذزأ عاهذذذذا"وقذذذذال صذذذذاح  ا هذذذذرب  
   .(12)وقد جز  أنه ال يصح إع اهب العبد وإ  قلاا يلا ابل قليا، (٩) ري 

                                                             

 (.500/ 3( ان ر  البيا  )1)
 (.334/ 6(، واجملقو  )6/445( ان ر  ع ح العزيز )0)

 ( )ففف(، وهو األوعق للسياهب.355/ 6يف كفاية الابيه )(3) 
 (.355/ 6حتقيق  عيص) شريف دمحم(، وكفاية الابيه ) 1٩7( ان ر  ال عليقة )ل 4)

 ب(.036( هناية اللوحة )(5
يف البسيط والوةيط أ  عيها وجهني وأ يقط  أبحدمها حيث قال يا نصه  "ولو  ( لكن ن  الغزا 6)

لزيها امطعا  ولز  الزوج امع اهب عفي تقدير امدراج وجها   ا بياهقا ين اخ  ف الاو  ي  
 حتقيق  عبدا الق  قرو(. 476) ل (، والبسيط 546/ 0احتاد جا  ا الية". ان ر  الوةيط )

 (.376/ 0(، وروضة الطالبني )503/ 3( ان ر  البيا  )7)
 (.338/ 1( ان ر  ا هرب )8)
 (.376/ 0(، وروضة الطالبني )334/ 6( ان ر  اجملقو  )٩)
 (.036/ 0( ان ر  ا هرب )12)
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 ودكذذر الغذذزا ، (1)وإ  كانذذت يذذن أهذذ) امطعذذا ؛ عفذذي إجذذزاء إع اقذذه عاهذذا الوجهذذا 
أب  امطعذذا  يذن جذا  امع ذذاهب يف ا اليذة إذذ ف  يفرقذاً  ؛(0)وأ يذذركرمها مثَّ ، هاذا الذوجهني
 .(3)وهرس طريقة اثنية، الصو 

 عه) عليها امطعا ؟، عن  قلاا  ال مزئ عاها
  (4)عيه وجها 

 عن  أعسر به؛ ثبت يف دي ه إىل أ  مد.، وم  على الزوج، أظهرمها  ال 
 واثنيهقا  م  عليها.

عذن  تكلذف امع ذاهب وأع ذق؛ ، وهي ين أه) امطعذا  وإ  كا  هو ين أه) الصيا  
 ويلز  هاا كفارات  عذن  الكفذارة، أ  يصو  عن نفسه ويطعم عاها هوإال؛ لزي، اقأجزأ عاه
 .(5)ال ت بعض

 السذذذالفة (6)]الصذذذور[يف الع ذذذق عذذذن الصذذذيا  وقضذذذية يذذذن قذذذال إبجذذذزاء"  قذذذال الراععذذذي
 .(8)"عن امطعا  الصيا  (7)إجزاء

                                                             

 (  أحدمها  أهنقا ال ي داخ   إدا كا  ين جاسني.1)
) عاها، مث يادرج امطعا  حتت الع ق؛ ل ج قا  يف ا الية، وهو ا شهور ين والثاين  ي رق 

 (.500/ 3(، والبيا  )38/ 4. ان ر  هناية ا طل  )ا ره 
 يف االطعا  واالع اهب، وأ يركرمها يف الصو . دكر الوجهني ( أي  أ  الغزا 0)
 (.546/ 0( ان ر  الوةيط )3)
 (.334/ 6(، واجملقو  )6/446( ان ر  ع ح العزيز )4)
 (.330/ 6(، واجملقو  )500/ 3(، البيا  )406/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )5)
 (.6/446( هرس اللف ة ةقطت ين ا خطوحب وال كقي) ين ع ح العزيز )6)

 هاا شط  على )عن(.(7) 
عقال  "لي  له أ  يا ق) ين امطعا  هاهاا إىل  أبو الطي  عقا قاله الراععي ( وقد أجاب القاضي8)

كا  دلا موز لو كا  الري هو أعلى ياه؛ أل  امطعا  وج  عليه بسب    س، وإمنا   الصيا 
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وهذذذي يذذذن أهذذذ)  عذذذن  كذذذا  يذذذن أهذذذ) امطعذذذا  أو الصذذذيا ، ياهذذذا وإ  كذذذا  أدىن حذذذاالً 
]وال يسذذقط عاذذه؛ أل  الع ذذق (1)امع ذذاهب عاهذذاولزيذذه ، امع ذذاهب؛ صذذا  عذذن نفسذذه أو أطعذذم

وهرا بطريذق ال رقذ) عذن الزوجذة مبازلذة يؤن هذا ، إمنا يسقط عن ا عسر إدا كا  عن نفسه
إ  كذا  يذن  يسقط عاه الصيا  (0)علو أع ق رقبة قب) الصو  عاه وعاها[، عثب ت يف دي ه

 .(3)وعيه وجه أ  أا الصو ، أه) الع ق
أنذذذه يسذذذقط عاهذذذا يذذذا عليهذذذا   وعيقذذا إدا كذذذا  يذذذن أهذذذ) امطعذذذا  وجذذذه حكذذذاس البغذذذوي

 .(4)ب أدية الزوج يا عليه
وصذذايت عذذن ، ؛ أطعذذم عذذن نفسذذهوإ  كذا  يذذن أهذذ) امطعذذا  وهذذي يذذن أهذ) الصذذيا 

 .(5)نفسها

                                                                                                                                                                     

(، 6/446حتقيق  عيص) شريف دمحم(، وع ح العزيز ) 1٩8، 1٩7ان ر  ال عليقة )ل  بسببه".
 (.102/ 4وا هقات )

 (.335/ 6(، واجملقو  )446/ 6(، وع ح العزيز )503/ 3( ان ر  البيا  )1)
 (. 122وال كقلة ين تكقلة ا طل  العا  )ك اب الصو  ل  ( يا بني ا عقوع ني ةقط ين ا خطوحب، 0)

دكر ا صاف رمحه هللا عيه قواًل واحدًا أنه عليه امع اهب عاها وهو قول العراقيني، وعيه قول  خر (3) 
  حسني وجهني للقاضي أا الطي  أنه م  عليها ع ق رقبة وم  عليه الصو ، وحكى القاضي

 أصرهقا  أ  عليها ع ق رقبة، والثاين  موز أا الصو .
إ  كا  ين أه) الع ق( تفري  على القول بوجوب الع ق عليه  ويا قاله ا صاف  )عيسقط عاه الصيا 

موز له وهو رأي العراقيني وال بد ين أ  أييت بعبارة قبلها "أنه لو أع ق رقبة قب) الصو ، وهو لن 
حتقيق  عيص) شريف  1٩8".  ان ر  ال عليقة )ل ال كف  ابلع ق عاها وعاه، ةقط عاه الصيا 

 (.357/ 6دمحم(، وكفاية الابيه )
 (.357/ 6(، وكفاية الابيه )16٩/ 3( ان ر  ال هري  )4)
(، وروضة 056/ 3) وةر ا ره (، 338/ 1( أل  الصو  ال تدخله الايابة. ان ر  ا هرب )5)

 (.377/ 0الطالبني )
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فوطئهما علمى قصمد ، واملمرأم حاضمرم صمائمة، صمائماً  فرع: لو كان الزوج مسمافراً 
 .(1)أصحهما: أهنا ال جتب، يقصده  فوجهان   وإن،     تلزمه كفارمالرتخص

وحكذذم ال رقذذ) يذذا ، عذذن  قلاذذا جتذذ  عهذذو كغذذ س عيمذذيء عيذذه األقذذوال األربعذذة ا  قديذذة
 .(0)اجملاو وإ  قلاا ال جت ؛ وجبت عليها كقا يف ، ةبق

 وكذرا الصذريح، مث جذاي  إدا أصذبح صذا قاً  الفطذر وكرا حكم ا ريض الري يباا له
 .(3)إدا يرض يف أثااء الاهار مث جاي 

  قذال األصذراب، أهنا يفطرة وكانت صا قة عوطئهذا تهعأخ   ولو قد  ا ساعر يفطراً 
وجبذذذت  (4)وإ  قلاذذذا عاذذذه وعاهذذذا، عاذذذه عقذذذط؛ عذذذ  شذذذيء عليذذذه وال عليهذذذا الكفذذذارةإ  قلاذذذا 
 .(5)عليها الكفارة

وإال علذي  ، علذى قولاذا اجملاذو  ال ي رقذ) ويشبه أ  يكو  هرا جواابً "  قال الراععي
 .(6)"أوضح ياه يف اجملاو العرر هاا 

 .(7)"ير يف اجملاو غر الفرهب أنه ال ت"  قال الاووي
عاذه عقذط؛ عذ  شذيء علذى  عن  قلاا الكفارة، أيا لو أخ ته بصويها عوطئها يطاوعة

، يذن أهذ) الع ذق أو امطعذا وإ  قلاا عاهقا؛ لزيه أ  يكفر عاها إ  كانت ، واحد ياهقا
 .(8)؛ لزيها الصيا وإ  كانت ين أه) الصيا 

                                                             

 (.335/ 6(، واجملقو  )6/445( ان ر  ع ح العزيز )1)
 (.375/ 0(، وروضة الطالبني )335/ 6( ان ر  اجملقو  )0)
 (.445/ 6( ان ر  ا صدرين السابقني، وع ح العزيز )3)

 /أ(.037( هناية اللوحة )(4
 (.503/ 3(، والبيا  )408/ 3ان ر  احلاوي الكب  ) (5)
 (.6/445( ان ر  ع ح العزيز )6)

 (.336/ 6ان ر  اجملقو  )(7) 
 (.503/ 3(، والبيا  )338/ 1( ان ر  ا هرب )8)
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 .(1)وال جت  عيه كفارة على األقوال كلها، ؛أ تفطريهلعوإ  أكرهها 
 .(0)عاها قوال  وإ  أكرهها حن يكا ه؛ عفي وجوب الكفارة

عقذذذذا إدا أعسذذذذدس بغذذذذ س كاألكذذذذ) والشذذذذرب والقذذذذيء  ؛ عذذذذاحرتازابجلممممماعوأيذذذذا ال قييذذذذد 
وامنذذذزال ابالةذذذ قااء وا باشذذذرة ا فضذذذية إليذذذه كال قبيذذذ)؛ عذذذ  كفذذذارة بشذذذيء يذذذن دلذذذا علذذذى 

 .(3)ا ره 
 جتذذ  علذذى يذذن أعسذذدس أنذذه روع عذذن الشذذاععي أ  الكفذذارة (4)وعذذن ابذذن عبذذد احلكذذم

 .(6)ا دو  الفرجمب (5)[ابمنزال ابجلقا ]
أنذه مذ  ابمعطذار ابألكذ) والشذرب كفذارة عذوهب كفذارة ا رضذ   (7)أا هريرة ابن وعن

 .(8)واحلاي) دو  كفارة اجلقا 

                                                             

 (.504/ 3(، والبيا  )40٩/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )1)
 عطرها قوال   أصرهقا  ال تفطر عيكو  كاحلال األول.  "يف ( قال الاووي0)

 (.336/ 6عليه وحدس قطعاً ". ان ر  اجملقو  ) وتكو  الكفارة والثاين  تفطر وعليهقا الكفارة 
 (.178/ 0ج )(، ويغ  ا  ا 377/ 0(، وروضة الطالبني )341/ 6( ان ر  اجملقو  )3)
بن أعني بن ليث ا صري، عقيه عصرس. ان هت اليه  ( أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا بن عبد احلكم4)

ه(، وروع عن الشاععي وأشه  وطا فة وكا  شاععيًا مث 180الرايةه يف العلم مبصر. ولد ةاة )
ياها )أحكا  القر  ( و )رد على عقهاء العراهب( و )أدب القضاة(، تويف ةاة  له ك   كث ة،ان ق) إىل يره  يالا. 

 (.003/ 6(، واألع   للزركلي )155(، وطبقات ابن كث  )ل  163/ 0) ان ر  الديباج ا ره  ه(.068)
 .127ك اب الصو ، حتقيق  صا  دمحم، ل    (، وال صوي  ين تكقلة ا طل  العا ،ابجلقا  ابمنزاليف ا خطوحب )( 5)
 (.14٩/ 1(، وا هقات )340/ 6(، وكفاية الابيه )448/ 6( ان ر  ع ح العزيز )6)
راب البغدادي أحد أ قة الشاععية، ين أص أبو علي بن أا هريرة ( احلسن بن احلسني القاضي7)

، وعلق على الوجوس، تفقه أبا العبا  بن ةريج، والشيخ أا إةراهب ا روزي، وصاف شرا ا زين
، وله يسا ) يف الفرو ، ودر  ببغداد وخترج عليه خلق كث ، وان هت إليه الشرا أبو علي الط ي
 ه(.345يع قاً عاد الس طني والرعااي إىل أ  تويف يف رج  ةاة )إياية العراقيني، وكا  

 (.75/ 0(، ووعيات األعيا  )056/ 3(، طبقات السبكي )04٩ان ر  طبقات ابن كث  )ل   
 (.316/ 6(، وكفاية الابيه )377/ 0(، وروضة الطالبني )166/ 3( ان ر  حلية العلقاء )8)
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وعذذذذن أا خلذذذذف ، (1)"وال أثذذذذر وال قيذذذا وهذذذرا ال يسذذذذ اد إىل خذذذ  "  قذذذال ا ذذذذاوردي
، (3)بكذذ) يذذا أيمث ابمعطذذار بذذه أنذذه اخ ذذار وجذذوب الكفذذارة يذذن أصذذراب القفذذال (0)الطذذ ي

 .(4)وهرا كله شاد
أو شذذذذبهة أو زىن  (5)عاةذذذذداجلقذذذذا  يف نكذذذذاا صذذذذريح أو ، وياذذذذدرج يف لفذذذذ  اجلقذذذذا 

البهيقذة والذوحبء يف دبذر  ءووحب، (6)أو أيذة ةً له كأخ ذه أو ال حذر  ةواء كانت ا وطوءة  رياً 
 .(7)صيب أو ايرأة أو رج) ةواء أنزل أ  ال

عيهقذذذذا علذذذذى ا ذذذذ ف يف وجذذذذوب احلذذذذد إ   وبذذذذىن بعضذذذذهم القذذذذول بوجذذذذوب الكفذذذذارة
 .(8)وإال؛ عوجها ، أوجبااس؛ أوجباا الكفارة

                                                             

 (.435/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )1)
واألة اد أا ياصور  .أخر عن القفال( أبو خلف دمحم بن عبد ا لا بن خلف السلقي الط ع0)

بقاهتم  ( يف أحوال الصوعية وط -البغدادي. له ك  ، ياها )ةلوة العارعني وأن  ا ش اقني 
وترامجهم، و)الكااية( يف الفقه، وشرا ا ف اا البن القال يف جملدة، ودكر ابن ابطيش انه تويف يف 

(، 063/ 1(، وا هقات )058/ 1ان ر  طبقات ابن قاضى شهبة ) ه(.472حدود ةاة )
 (.048/ 6واألع   للزركلي )

 (.346/ 3(، والامم الوهاج )448/ 6( ان ر  ع ح العزيز )3)
 (.377/ 0(، وروضة الطالبني )341/ 6ان ر  اجملقو  ) (4)
ة.( الاكاا الفاةد5)    هو الري عقد شرطاً ين شرا ط صرة الاكاا كالاكاا ب  شهود أو يف العدَّ

 (.030ان ر  ال عريفات الفقهية )ل   
  "الوحبء بز  أو شبهة أو يف نكاا عاةد ووحبء أي ه وأخ ه وبا ه والكاعرة وةا ر الاساء ( قال الاووي6)

 ةواء يف إعساد الصو  ووجوب القضاء والكفارة وإيسام بقية الاهار وهرا الخ ف عيه".
 (.341/ 6ان ر  اجملقو  ) 

 (.341/ 6(، واجملقو  )518/ 3(، والبيا  )063/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 7)
؟ وجها  أحدمها  ال م  ألنه مجا  ال ( أي  إ  أ نوج  احلد وأوجباا ال عزيز ه) تلز  به الكفارة8)

يوج  احلد كاجلقا  دو  الفرج، والثاين  م  ألنه عرج يلز  ابمي ج عيه الغس) كفرج ا رأة. قال 
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أ  إ  أوجباذذذا احلذذذد يف إتيذذذا  البهيقذذذة يف قبلهذذذا أو  (1) ا خذذذوعذذذن أا إةذذذراهب وابذذذن 
 . (3)"وهو  لط"  قال ا اوردي، (0)وإال؛ ع ، جباا الكفارةو وأ، دبرها؛ أوجباا احلد

عيخذذذذرج بذذذذه يذذذذا إدا كذذذذا  الذذذذوحبء ال ، أمث بممممه مممممن أجممممل الصمممموموأيذذذذا ال قييذذذذد بكونذذذذه 
ال جتذذذذذ  علذذذذذى  وقلاذذذذذا يفطذذذذذر بذذذذذه عذذذذذن  الكفذذذذذارة كقذذذذذا لذذذذذو جذذذذذاي   ةذذذذذياً   (4)]امثاً[يق ضذذذذذي
 .(5)الصريح

وال  ، أ  الفمر أ يطل  عبا  خ عه؛ عقد تقذد  أ  صذويه يبطذ) وكرا لو جاي  ظا ً 
 .(7)اتفقوا عليه (6)كفارة

 .(8)"قص س يف البرث يقول به هاا ل  ةياً  اجملاي ين أوجبها على "قال اميا   
 .(٩)وكرا لو ظن أ  الشق   ربت عبا  خ عه

                                                                                                                                                                     

(، وكفاية 063/ 3) (، وةر ا ره 36/ 4ء يزيف". ان ر  هناية ا طل  )اجلوي   "وهرا ردي
 (.340/ 6الابيه )

، الشاععي. أحد أ قة ا ره    هو احلسني بن صا  بن خ ا  أبو علي البغوي( ابن خ ا 1)
على والي ه القضاء،  وأصراب الوجوس، ُعرض عليه القضاء علم يقب)، وكا  يعات  ابن ةريج

ه( وقي) 302ويقول  هرا األير أ يكن يف أصراباا، إمنا كا  يف أصراب أا حايفة. تويف ةاة )
(، والعقد 070/ 3(، وطبقات السبكي )022 ان ر  طبقات ابن كث )ل  ه(.312ةاة )
 (.30)ل   ا ره 

 (.341/ 6(، واجملقو  )436/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )0)
 (.436/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )3)

 (.12٩)ك اب الصو  ل  تكقلة ا طل  العا  ةقط ين ا خطوحب، وال كقلة ينيابني ا عقوع ني (4) 
 (.343/ 6(، واجملقو  )44٩/ 6( ان ر  ع ح العزيز )5)

 ب(.037( هناية اللوحة )(6
 (.378/ 0(، وروضة الطالبني )44٩/ 6( ان ر  ع ح العزيز )7)

 (.37/ 4ان ر  هناية ا طل  )(8)  
(، وا هقات 377/ 0كفارة أيًضا؛ ألهنا تسقط ابلشبهة. ان ر  روضة الطالبني )ال جت  ( أي ع ٩)

(4 /101.) 
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وإال؛ ، على جواز امعطار يف هرس احلالة ويابغي أ  يكو  هرا تفريعاً "  قال الراععي
 .(0)[ "ا ركور (1)ابلضابط] وعاءً  جت  الكفارة

ع ذذذن بطذذذ   صذذذذويه عمذذذاي ؛ عفذذذي بطذذذذ   صذذذويه وجهذذذا  علذذذذى  ولذذذو أكذذذ)  ةذذذذياً 
 .(4)الري قط  به األصراب (3)ا اصول[ ]على ا ره وال كفارة عليه ، الصريح

 .(5)"حي ق) عادي أهنا جت  " الط ي وقال القاضي
 .(6)ولزي ه الكفارةولو عرف أ  صويه أ يبط) عماي ؛ بط) 

جتذ   ولو طل  الفمر وهذو جمذاي  عاةذ دا  يذ  علقذه ابحلذال؛ عقذد تقذد  أ  الكفذارة
 .(7)وإ  نز  ععليه القضاء دو  الكفارة، على األصح

  

                                                             

  لغًة  اةم عاع) ين َضَبَط، والضبط لزو  الشيء وحبسه، وَضباُط الشيء حف ه ابحلز ، ( الّضابط1)
 والرج) ضابط أي حاز .

وأيا يف االصط ا  عيقكن تعريفه أبنه حكم أ ليب ي عرف ياه أحكا  اجلز يات الفقهية ا  علقة  
(، واألشباس والا ا ر البن  يم 342/ 7الفقه يباشرة. ان ر  لسا  العرب )بباب واحد ين أبواب 

 (.42/ 1(، والقواعد والضوابط الفقهية ا  ضقاة لل يس  )137)ل  
 (.44٩/ 6يف ا خطوحب )ابلضبط(، وال صوي  ين ع ح العزيز )(0) 
على ك) ين أعسد صو   هاا هو قوأم  " جت  الكفارة والضابط ا ركور الري أشار اليه الراععي 

 دقا  ات  أمث به ين أج) الصو  ". وقد تقد  ل  يو  ين ريضا 
 (.112( يف ا خطوحب )الا (، وال صوي  ين تكقلة ا طل  العا  )ك اب الصو  ل 3)
 (.506/ 3(، والبيا  )33٩/ 1(، وا هرب )430/ 3 )( ان ر  احلاوي الكب 4)
 (.338/ 6(، واجملقو  )507/ 3( ان ر  البيا  )5)
 (.062/ 3) (، وةر ا ره 430/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )6)
 (.32٩/ 6(، واجملقو  )15٩/ 3( ان ر  ال هري  )7)
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عزعم أ  صذويه  (0)]ا  اب انسا ً[) وأ يازل أو وكرا لو قبّ "  (1)العدةقال صاح  
 .(3)"بط) عماي ؛ لزيه القضاء دو  الكفارة
 .(4)؛ ع  كفارة؛ ألنه أ أيمث به ين أج) الصو ولو أعطر ا ساعر ابلز  يرتخصاً 

علذى  ؛ أ تلزيه الكفارةللصو  وقلاا بفساد الصو  ابجلقا   ةياً  ا قيم  ةياً ولو زىن 
 .(5)الصريح

عذذن  كذذا  لذذن ففذذى عليذذه لقذذرب إةذذ يه ، ولذذو ادعذذى الذذواطئ اجلهذذ) ب رذذرمي الذذوحبء
 .(6)وإال؛ وجبت، وحنوس؛ ع  كفارة

 .(7)به؛ وجبت الكفارة بحتريه وجهلت وجو ولو قال علقت 
يف أ  الوجذوب ال ي قيهذا يسذ ثىن يذن الضذابط  واعلذم أ  مجذا  ا ذرأة علذى الصذريح

اأذذ ل عذذوطئ يف  علذذو انفذذرد برؤيذذة، تشذذرتحب ابلثبذذوت عاذذد احلذذاكم وأ  الكفذذارة (8)ا ذذركور
 .(٩)ولو انفرد برؤية ه ل شوال عوطئ؛ أ تلزيه، هنارس؛ لزي ه وإ  أ تثبت عاد احلاكم

                                                             

الاق) عن عدته ب  واةطة، وأ يقف على عدته  الري يكثر الراععي ( هو أبو ا كار  الط ي1)
(، 321/ 5دلا يف يوض  ين اجملقو  ) ، وإمنا ياق) عاها بواةطة، وقد أوضح الاوويالاووي

أا عبد هللا  وهو    صاح  العدة عن أا ا كار  صاح  العدة وحكى الراععي"ل  حيث قا
  وأُطلقه أ  ىف هرا الشرا، اميا  ا شهور الري ياق) عاه صاح  البيا احلسني بن علي الط ي

صاح   و  س أنه ابن أخت أا ا اةن الروايين . وأ أقف على ترمجة له، لكن دكر الاووي"...
/ 1(، وطبقات ابن قاضي شهبة )11/103)ان ر  روضة الطالبني  ، وأ يركروا وعاته.ةر ا ره 

 (.1/12٩) (، والعقد ا ره 315
 (.342/ 6( يف ا خطوحب )عاق(، وال صوي  ين اجملقو  )0)
 ( ان ر  ا صدر السابق.3)
 (.378/ 0(، وروضة الطالبني )44٩/ 6( ان ر  ع ح العزيز )4)
 (.452/ 3ة ا  اج ي  حواشي الشرواين والعبادي )(، وحتف343/ 6( ان ر  اجملقو  )5)
 (.447/ 3(، وحتفة ا  اج ي  حواشي الشرواين والعبادي )344/ 6( ان ر  اجملقو  )6)
 ب  خ ف". ان ر  ا صدرين السابقني.   "لزي ه الكفارة( قال الاووي7)
 (.343/ 6(، واجملقو  )448/ 6ان ر  ع ح العزيز )( 8)
 (.023/ 3(، وهناية ا  اج )588/ 1(، وبداية ا  اج )484/ 3( ان ر  البيا  )٩)
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 فروع:
أو مممن رمضممانني وأكنممر  تعممددت  ،واحممد أو أايم مممن رمضممان ،لممو جممامع يف يمموم

 .(1)ر عن الول أم البتعدد الوطء املفسد سواء كفّ  الكفارم
 .(0)لوجته يف هنار منه مرتني فنكنر    تلزمه إال كفارم واحدم ولو جامع

عممن الرجممل واملمممرأم   إن قلنمما الكفممارم": قممال املممماوردي، يف يمموم ولممو وطممب أربعمماً 
، وثالثممة عمممن الباقيمممات، فعليممه أربمممع كفممارات: واحمممدم عمممن اجلممماع الول عنمممه وعنهممما

 .(3)"وإال  وجب  كفارم واحدم
، ؛ لزي ذذه كفذذارة واحذذدة(4)دوهنذذا إ  قلاذذا تلزيذذه الكفذذارة"  وقذذال أبذذو العبذذا  اجلرجذذاين

وإ  قلاذذذا تلزيذذذه كفذذذارة عاهذذذا؛ لزيذذذه أربذذذ  كفذذذارات وإ  قلاذذذا يلذذذز  كذذذ) واحذذذد ياهقذذذا كفذذذارة 
وي رق) الزوج يا يدخلذه ال رقذ) وهذو امع ذاهب وامطعذا ؛ لزيذه مخذ  كفذارات  كفذارات  

 .(6)"وعيه ن ر"  قال الاووي، (5)"وأرب  للباقيات، عاه وعاها ابلوحبء األول
كذا  لذه زوج ذا  يسذلقة وك ابيذة عوطئهقذا يف يذو  واحذد؛ لزيذه علذى قذول وجذوب   ولو
عذذن  ، عاهقذذا وعلذذى القذذول أب  الكفذذارة، (7)عاذذه خاصذذة كفذذارة واحذذدة بكذذ) حذذال الكفذذارة
وعلذى القذول أبنذه ، (8)ا سلقة؛ لزيذه كفذارات  ءوإ  قد  وحب، الك ابية؛ عكرلا ءقد  وحب

                                                             

 (.452/ 6(، وع ح العزيز )407/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )1)
 (.337/ 6(، واجملقو  )505/ 3( ان ر  البيا  )0)
 (.407/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )3)

 أ(.038( هناية اللوحة )(4
 (.336/ 6(، واجملقو  )051يف الفقه للمرجاين )ل   ( ان ر  ا عااية5)
 (.337/ 6( ان ر  اجملقو  )6)
 (.118/ 4( ان ر  ا صدر السابق، وا هقات )7)
 (.058/ 3) (، وةر ا ره 408/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )8)
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يلذذذذز  كذذذذ) ياهقذذذذا كفذذذذارة وهذذذذو ي رقذذذذ) عاهذذذذا امع ذذذذاهب أو امطعذذذذا ؛ يلزيذذذذه كفذذذذارات  بكذذذذ) 
 .(1)حال

، طريقذا  ولو طرأ بعد اجلقا  يف بقية اليو  يرض يبذيح الفطذر؛ عفذي ةذقوحب الكفذارة
 أظهرمها أ  عيه قولني 

 .(0)أظهرمها  أهنا ال تسقط
 .(3)والثاين  القط  به

ابجلقذذا ؛ عفذذي  ولذو طذذرأ بعذذدس جاذو  أو حذذيض علذذى القذول أب  ا ذذرأة يلزيهذذا الكفذارة
 ةقوطها قوال  

وعذذروض الذذردة عيذذه ال ، (5)وعذذروض ا ذذوت كعذذروض اجلاذذو ، (4)أظهرمهذذا  أهنذذا تسذذقط
  بذذه طذذيسذذقطها علذذى ا شذذهور الذذري قوعذذروض السذذفر الطويذذ) عيذذه ال ، (6)يسذذقطها قطعذذاً 

 .(7)وياهم ين أحلقه اب رض وهو بعيد، اجلقهور
   (8)أقوالجاء عيهم أربعة ، واحليض والسفر، وإدا مج  بني ا رض واجلاو 

 دو  ا رض والسفر.، اثلثها  يسقط بطراي  اجلاو  واحليض
 .السفرورابعها  يسقط ابلث ثة األول دو  

  

                                                             

 (.376/ 0(، وروضة الطالبني )337/ 6( ان ر  اجملقو  )1)
 (.507/ 3(، البيا  )33٩/ 1( ان ر  ا هرب )0)
 (.37٩/ 0(، وروضة الطالبني )342/ 6( ان ر  اجملقو  )3)
 (.37٩/ 0(، وروضة الطالبني )451/ 6( ان ر  ع ح العزيز )4)
 (.451/ 6( ان ر  ع ح العزيز )5)
 (.024/ 3(، هناية ا  اج )342/ 6( ان ر  اجملقو  )6)
 (.5٩/ 4( ان ر  هناية ا طل  )7)
 (.351/ 6(، وكفاية الابيه )451/ 6( ان ر  ع ح العزيز )8)
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 الفصل الناي
 يف كيفية هذه الكفارم

عذذذن  أ مذذذد عصذذذيا  ، عيلذذذز  اجملذذذاي  ع ذذذق رقبذذذة يؤياذذذة (1)وهذذذي يرتبذذذة ككفذذذارة ال هذذذار
واةذذذ يفاء الكذذذ   يف دلذذذا ، (0)عذذذن  أ يسذذذ ط  علذذذيطعم ةذذذ ني يسذذذكيااً ، ي  ذذذابعني شذذذهرين
 طريقا   ويف قضاء دلا اليو  ي  الكفارة، إ  شاء هللا تعاىل ك اب ال هارأييت يف  

 وقي) قوال  ووجه.، أشهرمها  أ  عيه ث ثة أوجه
 .(3)سهقا  م يأصرهقا وأق
 .(4)ويادرج يف الكفارة، واثنيهقا  ال

 .(5)وإ  كفر بغ س؛ قضاس، واثلثها  أنه إ  كفر ابلصو ؛ أ يقضه
وال ي رقذذ) ، لزيهذا الكفذذارةتأ  ا ذرأة يلزيهذذا القضذذاء إدا أ وال خذذ ف "قذال اميذذا   

 .(6)"الزوج دلا
 .(٩)إىل امطعا  يف أصح الوجهني عرر يف العدول ين الصيا  (8)ا فرطة (7)قةلا والغُ 

                                                             

 (.54٩/ 0(، وعمالة ا  اج )024/ 3(، وهناية ا  اج )450/ 6( ان ر  ع ح العزيز )1)
 (.406/ 1(، وأةىن ا طال  )37٩/ 0( ان ر  روضة الطالبني )0)
 (.331/ 6(، واجملقو  )167/ 3( ان ر  حلية العلقاء )3)
 (.146(، والسراج الوهاج )ل  333/ 6(، وكفاية الابيه )453/ 6( ان ر  ع ح العزيز )4)
 (.352/ 3(، والامم الوهاج )054/ 3) (، ةر ا ره 502/ 3( ان ر  البيا  )5)
 (.42/ 4( ان ر  هناية ا طل  )6)
هيما  شهوة الاكاا ين ا رأة والرج) و  مها.  -بغني يعمقة يضقوية، وال  ةاكاة - ( الغُلاقة7)

/ 0(، ويغ  ا  اج )380/ 3يقال   لم  لقة، وا  لم ا   ياً. ان ر  الاهاية البن األث  )
 (.4٩86/ 8العلو  )(، ومش  181

 ب(.038( هناية اللوحة )(8
(، وياهاج الطالبني 453/ 6( والوجه الثاين  ال؛  كا  القدرة على الصو . ان ر  ع ح العزيز )٩)

 (.7٩)ل  
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عقذذذ اً؛ عذذذ  مذذذوز صذذذرعها إىل زوج ذذذه وأوالدس يف أصذذذذح  ولذذذو كذذذا  يذذذن لزي ذذذه الكفذذذارة
 .(1)الوجهني

  ولو عمز عن مجي  خصال الكفارة
 :وهي أن احلقو  املالية الواجبة ل تعاىل تنقسم :فيه خالف مب  على قاعدم

 .إىل يا جت  ال بسب  يباشرة العبد
 .(0)وإىل يا جت  بسب  يباشرته

 .(3)كزكاة الفطر،  عاألول إدا عمز عاه وقت وجوبه؛ ال تس قر يف دي ه
 .والثاين ياقسم إىل يا م  على وجه البدل وإىل   س

عذندا عمذز عاذه؛ ، واللبذا  يف احلذج، والطيذ ، وعديذة احللذق، كمزاء الصذيد  :فالول
 .(4)ثبت يف دي ه إىل أ  مد

   ود  ال ق ذ صذاح  العذدة قذال، (5)ككفارة الوقا  واليقني والق ) وال هذار  :والناي
؛ عفذذذذي اةذذذ قرارس يف دي ذذذذه (0)  وكفذذذارة قولذذذذه أنذذذت علذذذذي حذذذرا قذذذال الباذذذذدنيمي. (1)را والِقذذذ

 قوال  
                                                             

(، 454/ 6( والوجه الثاين  موز؛ حلديث األعراا ا شهور، واألول أصح. ان ر  ع ح العزيز )1)
 (.104/ 4وا هقات )

 الواجبة هلل تعاىل، ث ثة أضرب  ا اليةاحلقوهب "  اىل ث ثة أقسا  عقال ، وقسقها الاوويقسقها الراععي ( كرا0)
 ضرب م  ال بسب  يباشرة ين العبد، كزكاة الفطر. عندا عمز وقت الوجوب،أ تثبت يف دي ه. 
 على جهة البدل، كمزاء الصيد، عندا عمز وقت وجوبه، ثبت يف دي ه؛وضرب م  بسب   

  عىن الغراية. تغليباً 
وضرب م  بسب  ال على جهة البدل، ككفارة اجلقا ، واليقني، والق )، وال هار، عفيها  

 (.382/ 0(، وروضة الطالبني )343/ 6(، واجملقو  )454/ 6. ان ر  ع ح العزيز )"قوال 
 صادر السابقة.( ان ر  ا 3)
 (.406/ 1(، وأةىن ا طال  )343/ 6( ان ر  اجملقو  )4)
 (.382/ 0(، وروضة الطالبني )454/ 6( ان ر  ع ح العزيز )5)
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 .(3)عقن قدر على أحد ا صال؛ لزي ه، أصرهقا  أهنا تس قر يف دي ه
أا الطيذذذذ  يق ضذذذذي أ  الثابذذذذت يف دي ذذذذه أحذذذذد ا صذذذذال الذذذذث ث؛  وكذذذذ   القاضذذذذي

 .(6)ويق ضى ك   صاح  ال ابيه أنه امطعا  خاصة، (5)(4)عيها عيكو  خم اً 
، روقال  ال موز له الوحبء حذن يكّفذ، يف دي ه ببقاء كفارة ال هار وجز  ابن القال
 .(8)وقال   س  ال عرهب بياهقا، (7)وأ معله على ا  ف

ةالذذة الوجذذوب أو  يابايذذا  علذذى القذذولني يف أ  االع بذذار يف الكفذذارة"  وقذذال القاضذذي
 .(٩)"عكرا أص) الوجوب، ةالة األداء

 (12)للفطر املوجب الرابع
 الفدية

                                                                                                                                                                     

 (.343/ 6( ان ر  اجملقو  )1)
 ( ان ر  ا صدر السابق.0)
الطالبني (، وروضة 454/ 6( والقول الثاين  تسقط عاد العمز كزكاة الفطر. ان ر  ع ح العزيز )3)

(0 /382.) 
 ( يف ا خطوحب )عيهقا( وا ثبت هو الصواب حس  القواعد.(4
 (.406/ 1(، وأةىن ا طال  )181/ 0( ان ر  يغ  ا  اج )5)
 (.363/ 4(، وحتفة احلبي  )025/ 3(، وهناية ا  اج )67( ان ر  ال ابيه )ل  6)
 (.358/ 6(، وكفاية الابيه )40/ 4( ان ر  هناية ا طل  )7)
 ( ان ر  ا صدرين السابقني.8)
ُب  ا  ف على أ  االع بار ةال الوجوب، أ  األداء؟ إ  اع    حال الوجوب، أ "  ( قال الاووي٩)

يس قر عليه شيء، وكا  للق اهر أ  يطأ، ويس ر  أ  أييت مبا يقدر عليه ين ا صال، وإ  
/ 8ان ر  روضة الطالبني ) ".زيه أ  أييت اب قدور عليه، وال يطأ ا  اهر حن يكفراع    األداء، ل

 (.135/ 4(، وا هقات )358/ 6(، وكفاية الابيه )32٩
( تقد  أ  يوجبات االعطار مخسة يضى ياها القضاء وااليسام والكفارة وهرا رابعها، وخايسها 12)

 له ا صاف. وقد أ ف ال عزير
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وجاسذها جذا  زكذاة ، لك) يذو  يذن أاي  ريضذا  رةول هللا  (0)[مبد] (1)يدة  وهي
ال قوته وال ةا ر األقوات علذى أصذح األقذوال؛ عذ  مذزئ ، وهو  ال  قوت البلد، الفطر

 .(3)الدقيق والسويق وا بز والقيقة كقا تقد 
وكذذ) يذذد مبثابذذة كفذذارة ، (4)صذذدقة ال طذذو  وهذذو الفقذذراء وا سذذاكني ويصذذرعها يصذذرف

إذ ف أيذذداد ، اتيذة؛ عيمذوز صذرف عذذدد ياهذا إىل يسذكني واحذد عذذن الشذخ  الواحذد
 .(5)عننه م  صرف ك) ياها إىل واحد الكفارة

ولفموات فضميلة ، عمن نفمس الصموم ولوجوهبا ثالثمة أسمباب  لهنما قمد جتمب بمدالً 
 :(6)ولتنخري القضاء عن وقته، الداء

 وهو يف صورتني:، عن نفس الصوم (7)السبب الول: وجوهبا بدالً 
 :(8)ومات قبل أن يقضيه  فله حالتان عن رمضان إحدامها: إذا فاته صوم يوم أو أكنر

فاتمممه بعمممذر كممماملره إحمممدامها: أن يكمممون موتمممه بعمممد المممتمكن ممممن القضممماء سمممواء 
 .(1)فال بد من تداركه بعد موته تعدايً  فتن أفطر، والسفر أو بغريه

                                                             

د1)
ُ
 راياً،  815، 3٩ليرتًا =  1، 230  ابلضم مج  أيداد، يكيال، وهو رط   عاد احلافية = ( ا 

 راياً، أو ي)ء كفي امنسا  ا ع دل  543ليرتًا =  2، 687ورط) وثلث عاد اال قة الث ثة = 
(، والقايو  ا يط )ل  422/ 3ر  لسا  العرب )إدا يألمها ويد يدس ذقا، وبه مسي يداً. ان 

 (.417(، ويعمم لغة الفقهاء )ل  318
 يا بني ا عقوع ني يف اأايش باف  ا ط ي  امشارة إليه.(0) 

 (.382/ 0(، وروضة الطالبني )370/ 6(، واجملقو  )456/ 6( ان ر  ع ح العزيز )3)
/ 0(، وعمالة ا  اج )382/ 0الطالبني )(، وروضة 042/ 3( ان ر  شرا يشك) الوةيط )4)

544.) 
 (.177/ 0(، ويغ  ا  اج )78(، وياهاج الطالبني )ل  456/ 6( ان ر  ع ح العزيز )5)
 (.576(، وشرا ا قدية احلضريية )ل  381/ 0( ان ر  روضة الطالبني )6)

 أ(.03٩( هناية اللوحة )(7
 (.381/ 0لبني )(، وروضة الطا456/ 6( ان ر  ع ح العزيز )8)
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 قوال   (0)أحدمها  عيه[ ]طريقا   ويف ال دارم
؛ (3)أ  طريقذذه الفديذذة وبعذذض القذذدمي أصذذرهقا  عاذذد اجلقهذذور وهذذو نصذذه يف اجلديذذد

 .(4)وال يصا  عاه، عيطعم عن ك) يو  يدين ين ترك ه
لكذن ، والثاين  وهو قذدمي أنذه مذوز لوليذه أ  يصذو  ومز ذه عذن امطعذا  وتذ أ دي ذه بذه

 .(5)عن  أ يفع)؛ أطعم عاه ين ترك ه، ب) يس ر ، ال يلزيه
 (6)بصذرة احلذديث اجلذز  دذوازس بذ) يعلقذاً  يف القذدميلذي  نصذه "  وقال ابن الصذ ا

ح هذذذذذذرا القذذذذذذول مجاعذذذذذذة يذذذذذذن ا ققذذذذذذني اجلذذذذذذايعني بذذذذذذني الفقذذذذذذه واحلذذذذذذديث ورّجذذذذذذ.  (7)"عيذذذذذذه
 .(٩)لصرة احلديث وطردس اآلخر ؛وابن الص ا والاووي (8)(البيهقي)ك

 .(12)إىل القدمي والطريق الثاين  القط  ابجلديد ونفي القول ا اسوب
والصذذواب اجلذذذز  دذذواز الصذذذو  عذذن ا يذذذت ةذذواء صذذذو  "والاذذذووي   قذذال ابذذذن الصذذ ا

 .(0)"الواج  ين الصيا  (1)ا[و  ه]والارر والكفارة  ريضا 
                                                                                                                                                                     

 (.170/ 0(، ويغ  ا  اج )456/ 6( ان ر  ع ح العزيز )1)
 (.138( يا بني ا عقوع ني تكقلة ين تكقلة ا طل  العا  )ك اب الصو  ل 0)
 (.368/ 6(، واجملقو  )114/ 0( ان ر  األ  )3)
عقال  )أشهرمها وأصرهقا عاد ا صاف واجلقهور وهو ا اصول يف  ، أيا الاووي( كرا نقله الراععي4)

/ 6  أنه م  يف ترك ه لك) يو  يد ين طعا  وال يصح صيا  وليه( ان ر  ع ح العزيز )اجلديد
 (.368/ 6(، واجملقو  )456

 (.368/ 6(، واجملقو  )450/ 3. ان ر  احلاوي الكب  )( واخ ارس الاووي5)
عقالت  إ  أيي ياتت  وعليها صو    ، أ  ايرأة أتت رةول هللا ىل حديث بن عبا  إ( يش  6)

عدين هللا أحق »نعم، قال  قالت   «أرأيِت لو كا  عليها دين أكاِت تقضياه؟»شهر، عقال  
(، 1٩53ا  35/ 3يف ك اب الصو ، ابب ين يات وعليه صو  ) أخرجه البخاري« ابلقضاء

 (.1148ا  824/ 0عن ا يت ) ، ابب قضاء الصيا ويسلم يف ك اب الصيا 
 (.041/ 3شرا يشك) الوةيط )( ان ر  7)
 (، ولع) ا ثبت هو الصواب.( يف ا خطوحب )البيهقي8)
 (.36٩/ 6) واجملقو (، 040/ 3(، وشرا يشك) الوةيط )40٩/ 4)( ان ر  السان الك ع للبيهقي ٩)
 (.36٩/ 6(، واجملقو  )450/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )12)
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 .(3)عرهب على القولني بني أ  يكو  وقت القضاء خرج قب) يوته أو الوال 
وإال؛ عصذذا ؛ ألنذذه  ذذ  يفذذرحب ، أا هريذذرة أنذذه إ  أ يكذذن خذذرج؛ أطعذذم عاذذه ابذذن وعذذن

 .(4)علو يات يف أثااء وقت الص ة عننه ال يقضي، ي  بقاء الوقت
أ  يصذذو  عذذن ا يذذت أبجذذرة أو بغذذ  أجذذرة؛ جذذاز   لذذو أيذذر الذذو  أجابيذذاً  وعلذذى القذذدمي

 .(5)كاحلج
 ولو اة ق) األجايب به؛ عوجها  
 .(7)ابمجزاء وجز  شيخه القاضي، (6)أنه ال مز ه أصرهقا  وجز  به ابن الصباغ

حسني وجهذني يف صذرة اةذ ئمار الذوارث ليصذو  عاذه وباامهذا علذى  وحكى القاضي
 ؟(8)د  لهأه) يلزيه إ  ، وبعضا  ف عيقا إدا أراد األجايب أ  حيج ين ياله عن ا 

قال اميا   حي ق) أ  يراد به القري  الذري لذه ؟  (٩)[يصو ]وين ا راد ابلو  الري 
وحي ق) ، وحي ق) أ  يشرتحب عيه امرث، وأ  يراد به يطلق القري ، ا ال الوالية أي والية

 .(12)وال نق) عادي عيه، أ  يشرتحب عيه العصوبة

                                                                                                                                                                     

 ا خطوحب )و  هم( وا ثبت هو الصواب حس  القواعد.يف (1) 
 (.372/ 6(، واجملقو  )040/ 3( ان ر  شرا يشك) الوةيط )0)
 (.3٩0/ 6( ان ر  كفاية الابيه )3)
 ( ان ر  ا صدر السابق.4)
 (.107/ 4(، وا هقات )381/ 0(، وروضة الطالبني )081/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 5)
 (.368/ 6. ان ر  اجملقو  )( وهو ا شهور يف ا ره 6)
 (.146(، وتكقلة ا طل  العا  )ك اب الصو  ل 38٩/ 6( ان ر  كفاية الابيه )7)
 .( أحدمها  يصح؛ قياةاً على احلج8)

وأظهرمها  ا ا ؛ ألنه عبادة ال تدخلها الايابة يف حال احلياة ع  تدخلها بعد الوعاة كالص ة.      
 (.38٩/ 6ان ر  كفاية الابيه )

 (.368/ 6يف ا خطوحب )ال يصو (، وال صوي  ين اجملقو  )(٩) 
 (.60/ 4( ان ر  هناية ا طل  )12)
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ا ذراد  (3)األقذرب أ "  وقال ابن الصذ ا، (0)"اع بار امرث (1)األشبه"  قال الراععي
أنذذه يطلذذق  (5)والذذري أخ ذذارس " وقذذال الاذذووي، (4)"وأ  يذذراد بذذه الذذوارث، بذذه يطلذذق القريذذ 
 .(8)"نه أظهر االح قاالت"إ  (7)وقال صاح  الرخا ر، (6)"ا خ ار القري  هو األصح
يف يذذو  واحذذد  عصذذا  عيذذه ث ثذذو  إنسذذا ً  لذذو كذذا  عليذذه صذذو  ريضذذا "  وقذذال الاذذووي

عذذذن  (٩)ويف صذذذريح البخذذذاري، هذذذ) مز ذذذه عذذذن مجيذذذ  الشذذذهر؟ أ أر ألصذذذراباا عيذذذه ك يذذذاً 

                                                             

  هو احلكم األقوع شبها ابلعلة، ودلا عيقا لو كا  للقسألة حكقا  يبايا  على قياةني، ( األشبه1)
 (.44/ 1لكن العلة يف أحدمها أقوع ين اآلخر. ان ر  حترير الف اوع )

 (.457/ 6ان ر  ع ح العزيز )(0) 
 ب(.03٩( هناية اللوحة )(3
 (.044/ 3( ان ر  شرا يشك) الوةيط )4)
 .، ورجره الاوويالص ا ( أي اخ ارس ابن5)
 (.368/ 6( ان ر  اجملقو  )6)
الشايي مث ا صري، الفقيه الشاععي، كا  ين أعيا   بن مُجيا  بن  ا ا خزويي يلّ جمَُ ( هو أبو ا عا  7)

الفقهاء ا شار إليهم يف وق ه، وصّاف يف الفقه ك اب الرخا ر، وهو ك اب يبسوحب مج  ين 
شيئا كث ا، وعيه نق)  ري  رمبا ال يوجد يف   س، وهو ين الك   ا ع  ة ا ر وب عيها،  ا ره 

ه(. ان ر  552ه( وتويف ذا يف دي القعدة ةاة )547ا عا  القضاء مبصر ةاة )توىل أبو 
 (.154/ 4(، ووعيات األعيا  )077/ 7طبقات السبكي )

 (.388/ 6( ان ر  كفاية الابيه )8)
( ا عروف )اجلاي  الصريح، أبو عبد هللا، صاح  ( دمحم بن إمساعي) بن إبراهيم بن ا غ ة البخاري٩)

، و)ال اريخ(، و)الضعفاء( يف رجال احلديث، و)خلق أععال العباد(، و)األدب بصريح البخاري
ه(، ومس  ين حنو ألف شيخ ياهم االيا  أمحد وإةراهب ابن 1٩4ولد يف إارع ةاة )، ا فرد(

وك ابه يف احلديث ،   حنو ةت يئة ألف حديث اخ ار ياها يف صريره يا وثق برواتهراهويه، ومج
أوثق الك   الس ة ا عول عليها، وين ت يرته األ قة يسلم وابن خزية والرتيري وخلق كث و ، 

(، وة  أع   الاب ء 431/ 04ان ر  هتري  الكقال ).ه(056تويف ليلة عيد الفطر، ةاة )
 (.723/ 0(، وهداية القاري )34/ 6ألع   )(، وا468/ 10)
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 ومذوز امطعذا  أيضذذاً . (3)"وهذو ال ذاهر الذري نع قذدس، (0)أنذه ال مز ذه  (1)احلسذن البصذري
 .(4)على هرا القول

  

                                                             

األنصاري يوالهم؛ ين ةادات ال ابعني وك ا هم،  ( أبو ةعيد احلسن بن أا احلسن يسار البصري1)
خ عة عقر ةاة مج  ك) عن ين علم وزهد وور  وعبادة. ولد يف ا دياة لسا ني بقي ا ين 

ه(، نشأ بوادع القرع، وكا  عصيًرا، ومس  ابن عقر، وأنًسا، ومسرة، وأاب بكرة، و  هم 01)
رضى هللا عاهم. وكا  أن  كث ا يا ُيسأل عن أيٍر عيقول  اةألوا يوال  احلسن عننه مس  ومسعاا 

ق كث ، تويف ةاة وحف  ونسياا، روع عاه محيد الطوي) ويزيد بن أا يرمي وأيوب وق ادة، وخل
/ 1(، والسلوم يف طبقات العلقاء وا لوم )161/ 1ه(. ان ر  هتري  األمساء واللغات )112)

 (.6٩/ 0( ووعيات األعيا  )064/ 0(، وهتري  ال هري  )105
 (.35/ 3، ك اب الصو ، ابب ين يات وعليه صو  )( ان ر  صريح البخاري0)
 (.371/ 6ان ر  اجملقو  )( 3)
( وان ر  148كقا حكاس ا صاف يف تكقلة ا طل  العا  )ك اب الصو  ل   ( هرا قول البيهقي4)

 (.056/ 4السان الك ع للبيهقي )
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وال يسممقطان ، أو اعتكماف    يقضمهما عنمه وليمه (1)فمرع: لمو ممات وعليمه صممالم
 .(3)الذي جزم به اجلمهور (0)عنه ابلفدية على املشهور واملنصوص

 .(6)ويف رواية يطعم عاه وليه، (5)أنه يع كف عاه وليه أنه روع قوالً  (4)وعن البويطي
 .(7)"وال يبعد خترمه يف الص ة؛ عيطعم عن ك) ص ة يداً "  قال البغوي

 .(٩)اميا  واة شكله، (8)ي  ليل ه؛ عالقدر ا قاب) اب د اع كاف يو  عن  قلاا يطعم يف االع كاف
                                                             

(، وهناية ا  اج 173/ 0ا  اج ) عياض اممجا  على أنه ال يصلى عاه. ان ر  يغ  ( نق) القاضي1)
 (.338/ 3(، والامم الوهاج )1٩0/ 3)

عاه ابلفدية  " وإدا جع) هلل عليه اع كاف شهر بصو  مث  ( ب) ن  يف األ  على ةقوحب االع كاف0)
و يريض يات قب) أ  يقضيه عننه يطعم عاه يكا  ك) يو  يداً، عن  كا  جع) على نفسه وه

عقات قب) أ  يصح ع  شيء عليه، عن  كا  صح أق) ين شهر مث يات أطعم عاه بعدد يا صح 
 (.117/ 0ين األاي  ك) يو  يداً " ان ر  األ  )

ا  الص ة واالع كاف ". وقال البكري  "ويس ثىن ين ي  "هرا هو ا شهور يف ا ره ( قال الاووي3)
(، 370/ 6عن ا يت، ركع ا الطواف، عنهنقا يصرا  ين األج ، تبعًا للرج". ان ر  اجملقو  )

 (.076/ 0(، وإعانة الطالبني )381/ 0وروضة الطالبني )
يقايه يف الدر  صاح  اميا  الشاععّي، قا   ( يوةف بن حيىي القرشي، أبو يعقوب الُبويطي4)

لي  أحد أحق "وامع اء بعد وعاته. نسب ه إىل بُويط )ين أعقال الصعيد األدىن(، قال عاه الشاععّي  
ين ت يرته  إبراهيم احلرا، والربي  بن "، مبملسي ين يوةف بن حيىي، ولي  أحد ين أصرأا أعلم ياه

ةليقا  ا رادي. له " ا خ صر " يف الفقه، اق بسه ين ك   الشاععّي، و ا كانت  اة خلق 
ه(. 031)القر  ، أريد ياه القول أب  القر   خملوهب، عاي ا ، عُسمن. ويات يف ةماه ببغداد ةاة 

 (.057/ 8) واألع   للزركلي(، 61/ 7)  ووعيات األعيا(، 15٩)ل   ابن كث ان ر  طبقات 
 (.581/ 1(، وبداية ا  اج )370/ 6( ان ر  اجملقو  )5)
 (.144(، والسراج الوهاج )ل  458/ 6( ان ر  ع ح العزيز )6)
 (.180/ 3( ان ر  ال هري  )7)
 (.540/ 0(، وعمالة ا  اج )381/ 0(، وروضة الطالبني )370/ 6( ان ر  اجملقو  )8)
قال االيا   "وهرا عادي يشك)ة ين طريق االح قال، عن َّ  تبعاا األثَر يف يقابلة صو  يو  مبُدٍّ،  (٩)

يف دلا على الصو ، مث اع كاف حل ٍة عبادةة اتية". ان ر  هناية  ولي  ياقدا قيا  االع كاف
 (.100/ 4ا طل  )
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يق ضذي ةذقوطه  وكذ   ا ذاوردي، (1)أنه يطعم عذن كذ) يذو  يسذكيااً  وعن الصيدالين
عقذذات  علذذى الطريذذق األول أنذذه لذذو نذذرر أ  يع كذذف يويذذا صذذا قاً    البغذذويوعذذرّ ، (0)اب ذذوت

ويف ، ؛ عذذذ  يع كذذذف عاذذذه الذذذو عذذذن  قلاذذذا مذذذوز إعذذذراد الصذذذو  عذذذن االع كذذذاف، قبذذذ) دلذذذا
وإ  قلاذذا يصذذو ؛ عهاذذذا ، عذذن  قلاذذا ال يصذذذو  الذذو ؛ أطعذذم، وإ  ياعاذذاس، (3)صذذيايه القذذوال 

 ؛عهاهاذذا جتذذوز]وإ  كانذذت الايابذذة ال جتذذزئ يف االع كذذاف، تبعذذاً  يع كذذف عاذذه الذذو  صذذا قاً 
 .(7)(6)[تبعاً للرج؛]عن ركعم الطواف (5)[وجتوز]كقا ال جتوز يف الص ة  (4)[تبعاً للصو 

: أن يكممون موتممه قبممل أن يممتمكن مممن القضمماء أبن دام عممذره مممن (8)احلالممة النانيممة
وحنمممموه إىل مممممره أو سممممفر أو إغممممماء أو حيضممممها أو نفاسممممها أو محلهمممما أو إرضمممماعها 

 .(٩)وال يصوم عنه وليه قطعاً ، املوت  فال فدية يف تركته

                                                             

 (370/ 6(، واجملقو  )620/ 3  "وأ أجدس لغ س ين أصراباا". ان ر  البيا  )قراين( قال العِ 1)
  "إ  وطئ عايدًا بط) اع كاعه وعليه القضاء إ  كا  واجبا وال كفارة عليه، عن  ( قال ا اوردي0)

 (.4٩٩/ 3)يات قب) القضاء ةقط عاه". ان ر  احلاوي الكب  
 ( أصرهقا  م  يف ترك ه لك) يو  يد ين طعا  وال يصح صيا  وليه.3)

والثاين  موز لوليه أ  يصو ، لكن ال يلزيه، ب) يس ر ، عن  أ يفع)؛ أطعم عاه ين ترك ه. ان ر       
 (.368/ 6(، واجملقو  )456/ 6ع ح العزيز )

 .(180/ 3( يا بني ا عقوع ني تكقلة ين ال هري  )4)
 ( يا بني ا عقوع ني تكقلة ين ا صدر السابق.5)
 (يا بني ا عقوع ني تكقلة ين ا صدر السابق.6)
 ( ان ر  ا صدر السابق.7)
 أهنا جت  بث ثة أةباب  ( تقد  يف بداية الك   عن الفدية8)

 السب  األول  وجوذا بداًل عن نف  الصو ، وهو يف صورتني 
 ويات قب) أ  يقضيه؛ عله حال ا   الصورة األوىل  إدا عاته صو  يو  أو أكثر عن ريضا 

 احلالة األوىل  أ  يكو  يوته بعد ال قكن ين القضاء. وهرس هي احلالة الثانية.
 (.380/ 0(، وروضة الطالبني )458/ 6( ان ر  ع ح العزيز )٩)
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أنذذذه يلذذذز  يف ترك هقذذذا    يف ا سذذذاعر وا ذذريض البلخذذذي و ذذ س وجهذذذاً  (1)]حيذذذىي[وعذذن أا 
 .(0)كفارة وهو ضعيف
المممذي ال يطيمممق الصممموم أو يلحقمممه بمممه مشمممقة  (4): الشممميخ ا ِمممم  (3)الصمممورم النانيمممة

 قوالن: ويف لزوم الفدية، (5)شديدم ال يلزمه الصوم قطعاً 
 .(6)لكن يس ر ، أحدمها  ال

 .(7)وأصرهقا  نعم إال أ  ي كلف ويصو 
ويف ا ذريض الذري ال يرجذى بذرؤس ةذواء يف  (8)ومراي  يف العموز ا  صفة ذرس الصذفة

    (12)؛ عوجها ولو نرر أحد هؤالء صوياً ، (٩)والارر والكفارة دلا صو  ريضا 
 أحدمها  ال ياعقد.
 .ويفدي، واثنيهقا  ياعقد

وباامها مجاعة على وجهني يف أ  الشيخ العاجز ه) ي وجه عليه ا طاب ابلصذو  مث 
 .(11)واألصح الثاين ؟ابلعمز أ  فاط  ابلفدية اب داءاً  إىل الفديةيا ق) 

                                                             

تصريف ين )حيىي(؛ علم أقف على ترمجة ألا  -وهللا أعلم–)احلسن(، ولعله ( يف ا خطوحب 1)
 (.152. وان ر  تكقلة ا طل  العا  ) ك اب الصو  ل احلسن، وإمنا ا شهور أبو حيىي البلخي

 (.152( ان ر  تكقلة ا طل  العا  ) ك اب الصو  ل 0)
 ويات قب) أ  يقضيه. وقد تقديت ل  وىل  إدا عاته صو  يو  أو أكثر عن ريضا ( الصورة األ3)
 (.601/ 10(، ولسا  العرب )04٩/ 5  الشيخ الكب  البا . ان ر  هتري  اللغة )( اأِمُّ 4)

 (.380/ 0(، وروضة الطالبني )458/ 6ان ر  ع ح العزيز )(5) 
 (.058/ 6(، واجملقو  )0٩5/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 6)
 (.380/ 0(، وروضة الطالبني )144/ 3(، وحلية العلقاء )465/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )7)

 أ(.042( هناية اللوحة )(8
 (، 133/ 4(، وا هقات )458/ 6( ان ر  ع ح العزيز )٩)
 (.380/ 0(، وروضة الطالبني )05٩/ 6اجملقو  )( ان ر  12)
 (.05٩/ 6(، واجملقو  )313( ان ر  ت قة االابنة )ك اب الصو  ل 11)
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، عه) يلزيه إدا أيسر؟ عيه قوال  كقا يذر يف الكفذارة عكا  يعسراً  عن  أوجباا الفدية
.        (0)هاذا أهنذا ال تلزيذه   ويابغذي أ  يكذو  األصذحالاذوويقذال ، (1)واألصح هاام أهنذا تلزيذه

  الطذذ ي وقطذذ  القاضذذي
ُ
عذذن  أ فرجهذذا حذذن يذذات؛ وجذذ  إخراجهذذا ، ابللذذزو  (3)دمذذرَّ يف ا 

 .(4)ين ترك ه
ار وأوىل أب  ال سذذذرتذذذ  ا ذذذ ف علذذذى ا ذذذ ف يف زوال االعتعع ذذذق  ولذذذو كذذذا  رقيقذذذاً 

  .(5)؛ ع  عديةولو يات رقيقاً ، يلزيه
وقطذذذ  ، مث قذذذدر علذذذى الصذذذو ؛ عفذذذي لذذذزو  قضذذذا ه وجهذذذا  (6)ولذذذو أعطذذذر أحذذذد هذذذؤالء

  عضذذذإدا حذذذج عاذذذه مث زال ال وبعضذذذوعرقذذذا بياذذذه وبذذذني ا ، والبغذذذوي بعذذذد  لزويذذذه القاضذذي
 .(7)حيث م  على األصح

عذذن  قذذذدر ، إدا قذذذدر قبذذ) أ  يفذذدي؛ عليذذه أ  يصذذو   يذذن عاذذد نفسذذه وقذذال البغذذوي
 .(8)بعدها؛ عير ق) أ  يكو  كاحلج

                                                             

 (.135/ 4(، وا هقات )041/ 6( ان ر  كفاية الابيه )1)
 (.05٩/ 6( ان ر  اجملقو  )0)
ُمرَّد  ك اب للقاضي الط ي3)

 .( ا 
إ ف الفطرة". ان ر   -وهو الفطر-االةاوي  "وتوجيه الوجوب أهنا بسب  ين جه ه ( قال 4)

 (.135/ 4(، وا هقات )05٩/ 6اجملقو  )
؛ إ ف احلُر". ان ر    "والفرهب  أ  العبد أ يكن وقت الفطر ين أه) الفدية( قال البغوي5)

/ 3(، وحتفة ا  اج ي  حواشي الشرواين والعبادي )041/ 6(، وكفاية الابيه )170/ 3ري  )ال ه
434) 

 ( وهم  الشيخ العاجز، وا رأة العموز اللرا  ال يطيقا  الصو ، وا ريض الري ال يرجى برؤس.6)
كا  خماطبًا ابحلج، ال أبداء ا ال، والشيخ الكب  أ يكن خماطباً     "أل  ا عضوب( قال البغوي7)

 (.05٩/ 6(، واجملقو  )170/ 3ابلصو ، ب) كا  خماطباً ابلفدية". ان ر  ال هري  )
 (.170/ 3( ان ر  ال هري  )8)
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ومذوز إخراجهذا بعذد طلذو  ، (1)قطعذاً  قب) دخول ريضذا  وال موز أم تعمي) الفدية
 .(3)عن والدس اح قالني يف جواز إخراجها قب) الفمر الروايينوحكى ، (0)عمر ك) يو 

 .(4)"ابجلواز وهو الصواب كالزكاة الدارييوقط  ، بشيءولي  "  قال الاووي
، عذن أاييذه ا سذ قبلة وجهذني يف جواز إخراجها بعذد دخذول ريضذا  وحكى القاضي

 .(5)وصرح اجلواز
فممتذا ، وذلمم  يف حممق احلامممل واملرضممع، : فمموات فضمميلة الوقمم (6)السممبب النمماي

خافتما  سمواءً  وال فديمة عليهمما قطعماً ، اتخافتا على أنفسهما من الصموم  أفطمرات وقضم
 .(7)مع ذل  على ولديهما أم ال كاملري 
سذذذقط احلايذذذ) ويقذذذ) لذذذنب ا رضذذذعة عيهلذذذا الولذذذد أو وإ  خاع ذذذا علذذذى ولذذذديهقا أب  تُ 

  عليهقا طريقا  ويف وجوب الفدية، (٩)ا ال على أنفسهقا؛ أعطرات وقض (8)ااَ ضا يَ 
  أقوالأ  عيه ث ثة   أشهرمها

 .(12)اقأصرها  أنه م  عليه
                                                             

 (.33٩/ 3(، والامم الوهاج )062/ 6( ان ر  اجملقو  )1)
 (.33٩/ 3(، والامم الوهاج )385/ 0( ان ر  روضة الطالبني )0)
لو    ) وإ  أداها قب) الفمر حي ق) أ  يقال  موز كقا جتوز عيه الاية-نقً  عن والدس-( قال الروايين3)

ر  ةر كا  قادرًا على الصو  قلت  وحي ق) أنه ال موز ألنه أ يدخ) وقت وجوب الصو ( ان 
 (.0٩7/ 3) ا ره 

 (.062/ 6( ان ر  اجملقو  )4)
 (.158( ان ر  تكقلة ا طل  العا  ) ك اب الصو  ل 5)
 بداًل عن نف  الصو . وقد تقد  ل  ( السب  األول  وجوب الفدية6)
 (.383/ 0(، وروضة الطالبني )1٩وينت أا شما  )ل  (، 78( ان ر  امقاا  للقاوردي )ل  7)
(، وا غرب يف ترتي  60/ 5  وهو اأزال والضعف. ان ر  الاهاية البن األث  )( يضااا ين الضََّاا8)

 (.086ا عرب )ل  
 (.025(، وكفاية األخيار )ل  462/ 6( ان ر  ع ح العزيز )٩)
 (.174/ 0(، ويغ  ا  اج )473/ 3(، والبيا  )436/ 3احلاوي الكب  )( ان ر  12)
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 .(0)والروايين (1)واخ ارس ابن ا ارر، لكن يس ر ، والثاين  ال
 .(4)  أهنا جت  على ا رض  دو  احلاي)(3)]والثالث[

، (6)ويف وجوذذذا علذى احلايذ) قذذوال ،   أهنذا جتذذ  علذى ا رضذ  قطعذاً (5)والطريذق الثذاين
 .(7)"إنه ا ره "  وقال القاضي

  (8)ب عدد األوالد طريقا  يف تعدد الفدية وعلى القول األصح
 أصرهقا  القط  أبهنا ال تعدد.

 والثاين  عيه وجها .
وال عذذذرهب يف ا رضذذذذعة بذذذذني أ  ترضذذذ  ولذذذذدها أو  ذذذذ س أبجذذذرة أو ت عذذذذاً علذذذذى ا شذذذذهور 

  مذذذذذذ  امعطذذذذذذار إدا تضذذذذذذرر الرضذذذذذذي  بذذذذذذ) قذذذذذذال القاضذذذذذذي، (٩)ع فطذذذذذذر وتقضذذذذذذي وتفذذذذذذدي
 .(12)ابلصو 

 على ا رضعة أو ا س أجرة؟  تكو  الفديةوه) 

                                                             

أ  احلاي) وا رض  يفطرا  ويقضيا  لي  عليهقا    دلا، وأ يشر   قاا ( لكاه دكر يف ك ابه ام1)
 (.1٩5/ 1ىل االة رباب. ان ر  امقاا  البن ا ارر )إ

/ 6(، وكفاية الابيه )064/ 3) ىل الوجوب. ان ر  ةر ا ره إ ( لكاه يال يف ةر ا ره 0)
 ( يف ا خطوحب )الثاين(، وا ثبت هو الصواب حس  الرتتي .(3
وا رض  أعطرت  افص) عاها    أل  احلاي) أعطرت  عىن عيها كا ريض( قال أبو إةراهب الش ازي4)

 (.462/ 6(، وع ح العزيز )308/ 1. ان ر  ا هرب )عوجبت عليها الكفارة
 ب(.042( هناية اللوحة )(5
 (.067/ 6(، واجملقو  )474/ 3( ان ر  البيا  )6)
 (.0٩0/ 6( ان ر  كفاية الابيه )7)
 (.068/ 6اجملقو  )(، و 462/ 6( ان ر  ع ح العزيز )8)
 (.0٩5/ 6(، وكفاية الابيه )383/ 0( ان ر  روضة الطالبني )٩)
 (.068/ 6(، واجملقو  )383/ 0( ان ر  روضة الطالبني )12)
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وجوذذذا  ولعذذ) األصذذح"  قذذال الاذذووي، (1)عيذذه وجهذذا  كفديذذة ا سذذ أجر للرذذج ا  ق ذذ 
 .(0)"يف د  ا  ق   على ا رضعة إ ف األصح

  "ولذذذو كذذذا  هاذذذام نسذذذوة يراضذذذ  عذذذأرادت واحذذذدة أ   خذذذر صذذذبياً (3)[قال]القاضذذذي
 .(4)عرتضعه تقرابً إىل هللا تعاىل؛ جاز أا الفطر للخوف عليه وإ  أ ي عني عليها"

وال خيذذذار ، (5)يف ع ذذذاواس  "لذذذي  للقسذذذ أجرة أ  تفطذذذر إذذذ ف ]األ [ وقذذذال الغذذذزا 
. قذذذال (6)ألهذذذ) الصذذذيب بعذذذد  إعطارهذذذا إال أ  ففذذذى علذذذيهم  ثذذذ  الصذذذو  يف نقذذذ  اللذذذنب"

 .(7)  "وهرا  لط ظاهر"الاووي
بذذرلا؛ عذذ   ولذو كانذذت احلايذذ) أو ا رضذذ  يسذذاعرة أو يريضذذة عذذأعطرت بايذذة الذذرتخ 

هذذذرا  وإ  اعطذذذرات ال باي ذذذه بذذذ) للخذذذوف علذذذى الولذذذد؛ عفذذذي الفديذذذة، (8)عديذذذة عليهقذذذا قطعذذذاً 
وجهذا  كذالوجهني السذابقني عيقذا إدا أعطذذر  وإ  أ يكذن أذا نيذة؛ عفذي الفديذذة، (٩)ا ذ ف

 ؟(12)ه) يلزيه الكفارة، ا ساعر أو ا ريض ابجلقا  ال على قصد الرتخ 

                                                             

 (.580/ 1(، وبداية ا  اج )342/ 3( ان ر  الامم الوهاج )1)
اا الفطر ين ت قة إيصال ا ااع  الواجبة على الواج  على ا س أجر، وه ( ألنه ين ت قة احلج0)

 (.068/ 6ا رض . ان ر  اجملقو  )
 (.068/ 6( ةقطت ين ا خطوحب، وال كقلة ين اجملقو  )3)
 ( ان ر  ا صدر السابق.4)
 (.461/ 6( يف ا خطوحب )االيا (، وال صوي  ين ع ح العزيز )5)
 (.02يسألة  30)ل  ( ان ر  ع اوع الغزا 6)
 (.068/ 6( ان ر  اجملقو  )7)
 (.57٩(، وشرا ا قدية احلضريية )ل  138/ 4(، وا هقات )171/ 3( ان ر  ال هري  )8)
 (.068/ 6(، واجملقو  )461/ 6( ان ر ع ح العزيز )٩)
 (.053/ 02(، واأداية إىل أوها  الكفاية )384/ 0( ان ر  روضة الطالبني )12)
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عليهقذذذذا يف ا رضذذذذ  وقذذذال يف ا سذذذذاعر  إ  ألزياذذذذا اجملذذذذاي  يف السذذذذفر  وباامهذذذا القاضذذذذي
هاذذذذذذا  . وقطذذذذذ  بعضذذذذذذهم بعذذذذذد  وجذذذذذذوب الفديذذذذذة(1)وإال؛ عوجهذذذذذذا ، ابلكفذذذذذارة؛ عهذذذذذرس أوىل

 .(0)يطلقاً 
تقذد  إال عطذرة يذو  وال ، على الفطر   "وموز للراي) تقدمي الفدية(3)قال ]الزايدي[

 .(4)واحد"
وا رضذ   ، (5)وخرّج بعضهم تقديها ألاي  علذى ا ذ ف يف جذواز تعميذ) زكذاة عذايني

 .(7)على الفطر وعيهقا وجه  أنه ال موز تقدمي الفدية، (6)كاحلاي)
  

                                                             

، وإ  كا  يباا أا امعطار وهي إدا كانت يف احلضر،  ( والفرهب  أ  ا رض  موز أ  يلزيها الفدية1)
 (.053/ 02(، واأداية إىل أوها  الكفاية )0٩4/ 6كرلا هاهاا. ان ر  كفاية الابيه )

 (.0٩4/ 6( ان ر  كفاية الابيه )0)
(، 161/ 6(، واجملقو  )385/ 0(، وال صوي  ين روضة الطالبني )الروايين( يف ا خطوحب )3)

 (.144/ 4وا هقات )
 ( ان ر  ا صادر السابقة.4)
 لعايني، أو أكثر على جهني  ( اخ لف عقهاء الشاععية يف حكم  تعمي) الزكاة5)

 موز؛ ألنه دع  زكاة قب) انعقاد حوأا، علم تصح، كقا لو أ يلا الاصاب.الوجه األول  ال 
والوجه الثاين  موز، علو يلا مخسني شاة، عأخرج ياها عشرا زكاة عشر ةاني.. جاز يا أ ياق  عن 

/ 3(، والبيا  )162/ 3اووي. ان ر  احلاوي الكب  )وال ، واخ ارس ا اورديالاصاب، وهو األظهر
 (.010/ 0(، وروضة الطالبني )37٩

(، وكفاية الابيه 1٩/ 11(، وروضة الطالبني )061/ 10( ان ر  العزيز شرا الوجيز  حب العلقية )6)
(6 /0٩5.) 

 (.0٩7/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 7)
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 فرعان:
ممع  لزممه الفديمةفهمل ت، الول: إذا أفطمر بغمري اجلمماع بغمري عمذر يف هنمار رمضمان

 القضاء؟ فيه طريقان:
 .(1)وصرره الُفوراين والبغوي، أحدمها  نعم، أحدمها  عيه وجها 

، (3)أبعذاض الصذذ ةعذيقن تعقذد تذرم  وقرذقذا اميذا  يذن الذذوجهني، (0)وأصذرهقا  ال
  (6)؟ وتقد  عيه وجها   خرا (5)(4)ه) يسمد للسهو

 .(7)اجلقا  كفارة  وا رض  ودو  عدية احلاي)   يقدرة عوهب أحدمها  أنه يلز  عيه عدية 
 .(8)واثنيهقا  أنه يلزيه كفارة اجلقا 

 .(٩)  القط  بعد  الوجوب -وبه قال العراقيو  -والطريق الثاين

                                                             

 (.172/ 3( ان ر  ال هري  )1)
 (.308/ 6(، واجملقو  )384/ 0(، وروضة الطالبني )461/ 6( ان ر  ع ح العزيز )0)
( بعض الشيء طا فة ياه، واجلق  أبعاض. والشاععية يقسقو  الص ة اىل أركا  وةان، ويقسقو  3)

السان اىل أبعاض وهيئات، واألبعاض  ك) يا م  تركه بسمود السهو يف  خر الص ة. وهي 
ال شهد األول، واجللو  له، والص ة على الايب ملسو هيلع هللا ىلص عيه، والص ة عليه يف ال شهد األخ ، ة ة  

. واأيئات  ةان الص ة الم إ  والقاوت وقيايه يف الصبح ويف وتر الاصف األخ  ين ريضا 
(، 54/ 1األبعاض. ان ر  ا صباا ا ا  )تركها ا صلي أ يُسنَّ ج ها بسمود السهو، إ ف 

(، والفقه ا اهمي 122(، واللباب )ل  083(، وع ح الرمحن )ل  11٩/ 7ولسا  العرب )
(1 /144) 

 (.44/ 4( ان ر  هناية ا طل  )4)
 أ(.041( هناية اللوحة )(5
 أ(.1/002ان ر  )( 6)

 (.166/ 3(، وحلية العلقاء )435/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )7)
 (.317/ 6(، وكفاية الابيه )377/ 0( ان ر  روضة الطالبني )8)
 (.13٩/ 4(، وا هقات )308/ 6( ان ر  اجملقو  )٩)
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مشممرفاً علممى ا ممال  بغممر  أو غممريه و  ميكنممه  النمماي: لممو رأ  الصممائم يف رمضممان
 ويف لمزوم الفديمة، (1)بمل جيمب ويقضمي، ختليصه إال ابلفطمر ليتقمو   جمال لمه أن يفطمر

 وجهان:
أبذذذذذو دمحم علذذذذذى ا ذذذذذ ف يف وجوذذذذذذا علذذذذذى احلايذذذذذ) وباذذذذذا مهذذذذذا ، (0)أصذذذذذرهقا  جتذذذذذ 

 .(3)وا رض 
 على وجذوب الفديذة   "وأشار يش و  إىل جميء ا  ف هاا ي  ال فري قال الراععي

 .(4)هاام"
منمممه   (5)أو ]شممميٌب[ صممموم رمضمممانفممممن فاتمممه ، السمممبب النالمممث: أتخمممري القضممماء

فتن كان فاته بعذر كحي  وسفر ونسيان نيمة أو غلمط أبن أكمل ظماانً ، وجب قضا ه
لكممممن ، النممماي أنمممه ليمممل فبمممان هنمممارًا  كمممان قضممما ه علمممى الرتاخمممي مممما   يبلمممغ رمضمممان

وهممذا القضمماء مقيممد هبممذا ، (7)إليممه بغممري عممذروال جيممول أتخممريه ، (6)املسممتحب تعجيلممه
وإن كان له عذر أبن استمر سفره أو مرضه  جمال لمه التمنخري مما ، الوق  املخصوص

 .(8)دام العذر ابقياً وإن بقي سنني وتكررت رمضاانت
 وإ  عاتذذذه بغذذذ  عذذذرر عهذذذ) مذذذ  قضذذذاؤس علذذذى الفذذذور أو الرتاخذذذي يذذذا أ يبلذذذ  ريضذذذا 

 الثاين؟
 عيه وجها  

                                                             

 (.384/ 0(، وروضة الطالبني )461/ 6( ان ر  ع ح العزيز )1)
 (.142/ 4( ان ر  ا صدرين السابقني، وا هقات )0)
 (.142/ 4)(، وا هقات 44/ 4( ان ر  هناية ا طل  )3)
 (.461/ 6( ان ر  ع ح العزيز )4)
 يف ا خطوحب )شيئاً(، وا ثبت هو الصواب.( 5)

 (.034/ 0(، والغرر البهية )176/ 0( ان ر  يغ  ا  اج )6)
 (.364/ 6(، واجملقو  )62/ 4( ان ر  هناية ا طل  )7)
 (.583/ 1(، وبداية ا  اج )385/ 6( ان ر  كفاية الابيه )8)
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  حن قال البغذوي (1)أصرهقا عاد ا راةانيني ومجاعة ين العراقيني  أنه على الفور
 .(0)"ال موز له  خ س بعرر السفر"

الثذذذاين؛ وجذذذ  عليذذذه صذذذو   وحيذذذث أخذذذر القضذذذاء يذذذ  اميكذذذا  حذذذن دخذذذ) ريضذذذا 
ولذو أخذر ، (3)احلاضر وقضذى الفا ذت بعذدس ومذ  عليذه يذ  القضذاء لكذ) يذو  ُيذد ريضا 

القضاء حن يضى ريضا   عصاعداً عه) ي كرر ا ذد ب كذرر السذاني أ  يكفذي يذدة واحذدة 
 عن ك) يو  أا كلها؟ عيه وجها  

  وقذذال الباذذدنيمي، (4)وصذذرره ا ذاوردي ابذذن ةذريجأحذدمها  ال ي كذذرر وياسذ  إىل 
 .(5)إنه ا ره 

 .(6)وأصرهقا  أنه ي كرر
ب كذرر   خذر؛ تكذررت الفديذة حذن دخذ) ريضذا  وإدا أخر الشيخ اأّم إخراج الفدية

 .(8)عيه وجهاً وأ يواعق عليه وحكى الغزا ، (7)الساني

                                                             

 (.385/ 6(، وكفاية الابيه )365/ 6ان ر  اجملقو  )( 1)
 (.17٩/ 3( ان ر  ال هري  )0)
 (.384/ 0(، وروضة الطالبني )62/ 4( ان ر  هناية ا طل  )3)
 (.340/ 3(، والامم الوهاج )081/ 3) (، ةر ا ره 450/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )4)
/ 1(، وأةىن ا طال  )063/ 02(، واأداية إىل أوها  الكفاية )384/ 6الابيه )( ان ر  كفاية 5)

40٩.) 
 (.364/ 6(، واجملقو  )61/ 4( ان ر  هناية ا طل  )6)
/ 6ان ر  اجملقو  )عد  ال كرار، وأ  القول ابل كرار شاد ضعيف.  على أ  ا ره  ( نّ  الاووي7)

 (.384/ 0(، وروضة الطالبني )365
  "هرا أ  دس لغ س، وأ يركرس هو يف "البسيط" عهو شرود ياه، وكأنه ين ( قال ابن الص ا8)

ووضوحه". ان ر  الوةيط  باف  الصو  يف دلا ي  قيا  الفارهب تصرعه، وال وجه محلاهب الفدية
 (.052/ 3(، وشرا يشك) الوةيط )554/ 0)
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 خذر؛  عأخر القضذاء حذن دخذ) ريضذا  (0)به جت  الفدية (1)ولو أعطر عدوا ً وقي)
، (3)وال تذداخ) علذى ا ذذره ، وأخذرع لل ذذأخ ، واحذدة ل عطذار، ععليذه لكذ) يذو  عذذدي ا 

ورتبه بعضهم علذى يذن أخذر القضذاء حذن يضذى ريضذا   إ  عذدد  ، (4)وبه جز  البغوي
 .(5)وإال؛ عوجها ، مَث عهاا أوىل الفدية

عذن  ، الثذاين ويذات قبذ) أ  يقضذي ولو أّخر القضاء ي  اميكا  حن دخ) ريضذا 
 قلاا ا يت يطعم عاه؛ عوجها  

 .(6)أنه فرج ين ترك ه يداً لك) يو  ابن ةريجأحدمها  عن 
  "ا ذذد يف وعلذى هذرا قذال ابذن الصذباغ، (7)  "وهذو  لذط أ يواعذق عليذه"ا ذاورديقذال 

 ."(8)يقابلة الصو 
ويسذذقط حكذذم القضذذاء ، ال ذذأخ والباذذدنيمي  هذذو يف يقابلذذة  الطذذ ي وقذذال القاضذذي

 .(12()٩)إىل امصطخري ونسبه الط ي

                                                             

(  "ولو أعطر عدواً  وقلاا 364/ 6يف ا خطوحب )قي)( لكن األحسن )قلاا( كقا يف اجملقو  )(1) 
 ".جت  عيه الفدية

 ب(.041( هناية اللوحة )(0
 (.384/ 0البني )(، وروضة الط463/ 6( ان ر  ع ح العزيز )3)
 (.182/ 3( ان ر  ال هري  )4)
 (.386/ 6(، وكفاية الابيه )364/ 6( ان ر  اجملقو  )5)
 (.463/ 6(، وع ح العزيز )61/ 4( ان ر  هناية ا طل  )6)
 (.453/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )7)
 (.064/ 02(، واأداية إىل أوها  الكفاية )387/ 6( ان ر  كفاية الابيه )8)
ه(. كا  ين 044، أبو ةعيد  عقيه شاععّي، ولد ةاة )( احلسن بن أمحد بن يزيد امصطخري٩)

، وكا  ورعًا زاهداً، اخر عن أا القاةم ، وين أكابر أصراب الوجوس يف ا ره ن راء ابن ةريج
ألمناطي، قال أبو إةراهب ا روزي   ا دخلت بغداد أ يكن ذا ين يس رق أ  يُدَر  عليه إال ا

، ين تصانيفه  ك اب األقضية، وشر ا س عق) يف عرو  الفقه، تويف ةاة وأبو ةعيد امصطخري ابن ةريج
 (.024/ 3(، ويعمم ا ؤلفني )12٩/ 1(، وطبقات ابن قاضي شهبة )047طبقات ابن كث  )ل  ه(. ان ر  308)

 (.064/ 02(، واأداية إىل أوها  الكفاية )387/ 6( ان ر  كفاية الابيه )12)
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، (1)وأصذذرهقا  أنذذه فذذرج يذذن ترك ذذه لكذذ) يذذو  يذذدا  يذذد لفذذوات الصذذو  ويذذد لل ذذأخ 
شذذذعبا  وعلذذى هذذذرا لذذو كذذذا  عليذذه قضذذذاء عشذذرة أاي  عقذذذات قبذذ) أ  يقضذذذيها وأ يبذذق يذذذن 

عشذذذذذرة لذذذذذرتم الصذذذذذو  ومخسذذذذذة ، ةذذذذذوع مخسذذذذذة أاي ؛ أخذذذذذرج يذذذذذن ترك ذذذذذه مخسذذذذذة عشذذذذذر يذذذذذداً 
 .(0)لل أخ 

وإ  قلاذذا يصذذا  عاذذه عصذذو  الذذذو  حيصذذ) بذذه تذذدارم أصذذذ) الصذذو  ويفذذدي يذذن ترك ذذذه 
 .(3)ابل أخ 

الثذذذاين ويذذذات قبذذذ)  وأّخذذذر حذذذن دخذذذ) ريضذذذا  ولذذذو أعطذذذر عذذذدوا ً وقلاذذذا جتذذذ  الفديذذذة
ويذدة ، يذدة لذرتم أصذ) الصذو ، القضاء؛ عا ره  أنه فرج ين ترك ه ث ثة أيذداد لكذ) يذو 

 .(4)عن  تكررت الساني؛ زادت األيداد ب كررها، واثلثة لرتم القضاء، ل أخ س عن وقت القضاء
عهذذ) ، الثذذاين يذذا ي ذذأتى عيذذه قضذذاء مجيذذ  الفا ذذت ولذذو يذذات وأ يبذذق بياذذه وبذذني ريضذذا 

 ؟يف احلال عقا ال يسعه الوقت أ  ال يلزيه إال بعد دخول ريضا  يلزيه الفدية
هذ) ، عيه وجها  كذالوجهني عذيقن حلذف ليذأكلن هذرا الر يذف  ذداً ع لذف قبذ) الغذد

 ؟(5)حياث يف احلال
 .(6)الثاين"   "وت هر عا دهتقا عيقا لو يات قب) إدرام ريضا ا  و  قال

                                                             

 (.385/ 0(، وروضة الطالبني )547/ 3(، والبيا  )453/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )1)
 (.365/ 6(، واجملقو  )463/ 6( ان ر  ع ح العزيز )0)
(، والامم الوهاج 176/ 0(، ويغ  ا  اج )044/ 1( ان ر  امقاا  يف ح) ألفاظ أا شما  )3)

(3 /343.) 
 (.343/ 3(، والامم الوهاج )385/ 0(، وروضة الطالبني )365/ 6( ان ر  اجملقو  )4)
ه) الع ة ابحلال أو اب آل "، ويف ( أ  ت وقف على جميء الغد؟ هرس ا سألة ي فرعة عن قاعدة  " 5)

 يسألة الباب وجها   أصرهقا  أ  احلاث ي وقف على جميء الغد.
 (.178(، واألشباس والا ا ر للسيوطي )ل  67/ 11ان ر  روضة الطالبني )

 (.344/ 3( أ أقف عليه يف ال  قة، لكن نقله عاه صاح  الامم الوهاج )6)
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الثذاين ليذؤخر القضذاء يذ  اميكذا ؛  ولو أراد تعمي) عدية ال أخ  قبذ) جمذيء ريضذا 
 .(0)على احلاث ا ر  كالوجهني يف جواز تعمي) الكفارة  (1)عفي جوازس ]وجها [

فمتن كمان القضماء ، اثن   رمضمان (3)انسمياً حمل دخمل فرع: لو أخر قضماء رمضمان
عممن  الممرواييوإن كممان بغممري عممذر  فقممد حكممى ، عممن اإلفطممار بعممذر    يلزمممه اإلطعممام

 :  (4)والده احتمالني
 أحدمها  يلزيه امطعا .

 .(5)والثاين  ال
ضماء أحممدمها وبقمي اإلمكممان إىل  خمر: لمو كممان عليمه قضمماء يمومني فمتمكن مممن ق

و ممما ، (6)وجهممانويف النمماي ، اليمموم النمماي مث مممات  لزمممه اإلطعممام لليمموم الولنصممف 
 :(7)أصالن

 ؟(8)أحدمها  يا إدا نرر صو  نصف يو  ه) يلزيه صو  يو  أو ال يلزيه شيء

                                                             

 هو الصواب حس  قواعد اللغة.يف ا خطوحب )وجهني( وا ثبت (1) 
عقال ال مزع إال بعد  جتزعء قب) احلاث، إال أنه اة ثىن الصيا  ( يره  الشاععي  أ  الكفارة0)

 (.446/ 3(، وحتفة ا  اج )383/ 6(، وكفاية الابيه )10/ 18احلاث. ان ر  اجملقو  )
 أ(.040ة اللوحة )( هناي(3
 (.082/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 4)
  وهرا أصح عادي؛ ألنه أ حيص) إيكا  ( أل  حكم القضاء أضعف ين حكم األداء، قال الروايين5)

 ء. ان ر  ا صدر السابق.إال بوجود القضا القضاء ع  يلز  الفدية
 ( أحدمها  يلز  امطعا  عاه.6)

 (.065/ 02(، واأداية إىل أوها  الكفاية )080/ 3) والثاين  ال يلز . ان ر  ةر ا ره 
 (.065/ 02(، واأداية إىل أوها  الكفاية )034/ 6( ان ر كفاية الابيه )7)
  "إ  نرر صو  نصف يو ، أو صو  اليو  الري هو عيه وأ يكن أك) قب) دلا عفيه ( قال العقراين8)

 أحدمها  ال يلزيه شيء، وهو ا شهور؛ أل  دلا لي  بصو . قوال  
 (.486/ 4والثاين  يلزيه صو  يو ؛ أل  دلا ي ضقن إماب صو  يو  بعياه". ان ر  البيا  )
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ودلذا يف ، الثاين  أ  وجوب صو  بعض يذو  يسذ دعي وجذوب البذاقي؟ عيذه وجهذا 
 .(1)الكاعر يسلم يف أثااء الاهار

: فيمه هل له أن يصوم عن كل ممد يومماً؟ قمال القاضمي اثلث: حيث لزمته الفدية
 :  (0)جواابن

 يويني يو  قضاء ويو  بدل عن ال أخ . (3)أحدمها  نعم؛ عيقضي لك) يو  يد
ال مذذوز ، والثذذاين  ال؛ أل  هذذرا امطعذذا  أصذذ) يف نفسذذه كامطعذذا  يف كفذذارة اليقذذني

 عاه.الصو  بدله ين    عمز 
  

                                                             

 أحدمها   يلزيه.( عيه وجها   1)
/ 3(، وحتفة ا  اج )464/ 3والثاين  ال يلزيه، لكن يس ر  وهو ا شهور. ان ر  البيا  ) 

433.) 
 (.343/ 3(، والامم الوهاج )384/ 6( ان ر  كفاية الابيه )0)

("عيقضي لك) 343/ 3( والامم الوهاج )384/ 6كلقة "يد" كأهنا زا دة عن  يف كفاية الابيه )(3) 
 ويني" دو  كلقة "يد".يو  ي
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 فصل
وال قضاء عليه كما يف ، وأما اإلفطار يف صوم التطوع فهو جائز بعذر وبغري عذر

وقيل ، ويكره بغري عذر، (0)لكن يستحب له إمام الصوم والصالم، (0)صالم التطوع
 .(5)ويستحب القضاء مطلقاً ، (4()3)لنه خالف الوىلال يكره  

ولذو نذرر إمتذا  صذو  ال طذو ؛ ، (6)األعرار أ  يشق على ضيفه أو زوج ه صذويهوين 
ولذذو شذذر  يف صذذو  القضذذاء عذذن  كذذا  علذذى الفذذور؛ أ مذذز لذذذه ، (7)لزيذذه يف أصذذح الذذوجهني

 وإ  كا  على الرتاخي؛ عوجها  ، (8)ا روج ياه
 .(٩)والغزا  والبغوي و خرو  وبه قط  القفال، أحدمها  موز

وكذذرا ، (12)واثنيهقذذا  وحكذذي عذذن الذذا  وظذذاهر كذذ   أكثذذرهم ترجيرذذه أنذذه ال مذذوز
حكم ا روج ين الص ة ا قضية وا ارورة والكفارة الواجبة بسبٍ  حرا   ككفارة اجلقذا   

                                                             

 أ(.1/03٩ان ر  )( 1)

 (.464/ 6(، وع ح العزيز )555/ 3(، والبيا  )468/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )0)
  قال الزركشي  هرا الاو  أمهله األصوليو ، وإمنا دكرس الفقهاء وهو واةطة بني ( خ ف األوىل3)

؟ كالافض وال اشيف واخ لفوا يف أشياء كث ة ه) هو يكروس، أو خ ف األوىلالكراهة وامابحة، 
يف الوضوء و  مها، وعرقوا بياهقا أب  يا ورد عيه هني يقصود يقال عيه  يكروس ويا ال عهو خ ف 

كو  يصرحًا به كقوله  ال تفعلوا كرا، أو هني كم عن كرا، ، وا راد ابلاهي ا قصود أ  ياألوىل
إ ف يا إدا أير مبس ر  عن  تركه ال يكو  يكروهاً، وإ  كا  األير ابلشيء هنيًا عن ضدس؛ 

(، واألشباس والا ا ر للسبكي 422/ 1أل  اة فد س ابل ز  ولي  مبقصود. ان ر  البرر ا يط )
(0 /78.) 

 (.554/ 0(، وعمالة ا  اج )386/ 0. ان ر  روضة الطالبني ) ُكرس على األصح( قال الاووي4)
 (.386/ 0(، وروضة الطالبني )464/ 6( ان ر  ع ح العزيز )5)
 (.462/ 3(، وحتفة ا  اج )028( ان ر  كفاية األخيار )ل  6)
 (.310/ 3(، روضة الطالبني )4٩0/ 4(، والبيا  )320/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 7)
 (.027(، وكفاية األخيار )ل  6٩/ 3( ان ر  اجملقو  )8)
 (.180/ 3(، وال هري  )555/ 0(، والوةيط )344/ 3( ان ر  حلية العلقاء )٩)
 (.317/ 0واجملقو  )(، 465/ 6(، وع ح العزيز )110/ 0( ان ر  األ  )12)
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كالقضذذاء الذذري   (1)ويذذا لذذز  بسذذب   ذذ   ذذر  كالق ذذ) ا طذذأ، كالقضذذاء الذذري علذذى الفذذور
وهرا كله يب  على ا شهور ين انقسذا  القضذاء إىل ، (0)ا طلق وكرا الارر، على الرتاخي

يذذا  (3)وإىل يذذا هذذو علذذى الرتاخذذي وهذذو، يذذا هذذو علذذى الفذذور وهذذو يذذا تعذذدع ب فويذذت يذذؤداس
 .(5)بغ  عرر (4)عُذّوت ]أداؤس[

، ا ققني العراقيني قالوا  إ  القضاء كله علذى الرتاخذي وقد تقد  أ  مجاعة كث ة ين
 .(6)الثاين يا أ يدخ) ريضا  وهو يف ريضا 

                                                             

  الري ي وعر عيه قصد الضرب وال ي وعر عيه قصد الق )، كقن ضرب انساً  بيدس ( الق ) ا طأ1)
 ديباً عقات ا ضروب، وين ضرب حيوا  عأصاب انسا ً عقات. ان ر  يعمم لغة الفقهاء )ل  

 (.10/ 8ا  الشاععي )(، والفقه ا اهمي على يره  امي1٩7
 إىل ث ثة أنوا    ( ياقسم الارر0)

الاو  األول  نرر اللَّماج  وهو يا يق  حال ا صوية، بسا ق ين الغض ، كأ  يقول أثااء  
 خصوي ه  إ  كلقُت ع  ً، علله َعَليَّ صيا  شهر.

أ  يعّلق ال زايه بقربٍة يا على حصول  رض للاادر،  الاو  الثاين  نرر اجملازاة  أي ا كاعأة  وهو 
دو  أ  يكو  يدعوعًا إىل دلا إصوية، أو جلاج، ودلا كأ  يقول  إ  شفي هللا يريضي، علله 

 علّي أ  أتصدهب بشاة.
ا طلق  وهو أ  يل ز  قربًة يا هلل تعاىل دو  تعليق على حصول  رض له،  الاو  الثالث  الارر 

ودو  داع  خصوية، أو  ض ، كأ  يقول  هلل علّي صيا  يو  ا قي . ويسقى ك)ٍّ ين الاوعني  
الثاين والثالث، نرر ال  ّر، ومسي برلا، أل  الاادر طل  به الِ ّ، وال قّرب إىل هللا تعاىل. ان ر  

 (.03/ 3(، والفقه ا اهمي على يره  اميا  الشاععي )334/ 4) الوةيط )شرا يشك
 ب(.040( هناية اللوحة )(3
 ( يف ا خطوحب )اداس(، وا ثبت هو الصواب حس  قواعد اللغة.4)
 عاد الشاععية أ  القضاء ياقسم إىل قسقني  ( ا ره 5)

 ا تعدع عيه ابمعطار، عيرر   خ  قضا ه.األول  واج  على الفور، وهو ي
الثاين  واج  على الرتاخي، ومها أ ي عَد عيه، كالفطر ابحليض والسفر وا رض، عقضاؤس على الرتاخي يا 

(، 386/ 0(، وروضة الطالبني )465/ 6الساة ا قبلة. ان ر  ع ح العزيز ) أ حيضر ريضا 
 (.146/ 4وا هقات )

 (.386/ 0(، روضة الطالبني )318/ 0( ان ر  اجملقو  )6)
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 فصل
الايم اليت يستحب صومها تنقسم إىل ما تتكرر بتكرر السنني ، يف صوم التطوع

 :(1)تتكرر بتكرر السابيعوإىل ما تتكرر بتكرر الشهور وإىل ما 
وقيمل يسمتحب ، وهو مسمتحب لغمري احلماج، فمن القسم الول: صوم يوم عرفة

 .(0)أن يصوم معه اليوم النامن احتياطاً 
، (3)وأيذا احلذذاج عا اصذذول ا شذذهور الذري عليذذه اجلقهذذور أنذذه يسذ ر  لذذه الفطذذر عيذذه

 .(4)ب) قال مجاعة  يكرس صويه
، (5)قذذوالً قذذدياً  إ  عذذرف أ  صذذويه ال يضذذعفه عصذذايه؛ كذذا  حسذذذااً  وروع البيهقذذي

 .(7()6)ا طااواخ ارس 
، ؛ عصذويه أوىل  "إ  كذا  ال يضذعف ابلصذو  عذن الذدعاء وأعقذال احلذجوقال ا  و 
إ  كذذذا  قذذذوايً أو كذذذا  يف الشذذذ اء ةيذذذث ال  الذذذروايينويقذذذرب ياذذذه قذذذول ، (8)وإال؛ عذذذالفطر"

                                                             

 (.13٩(، وا قدية احلضريية )ل  3٩3/ 6(، وكفاية الابيه )387/ 0( ان ر  روضة الطالبني )1)
(، 060(، وا اهاج القومي )ل  3٩٩/ 6( ألنه رمبا يكو  هو ال اة  يف الواق . ان ر  كفاية الابيه )0)

 (.322/ 0وإعانة الطالبني )
 (.382/ 6(، واجملقو  )156/ 8) ( ان ر  خم صر ا زين3)
 (.387/ 0(، وروضة الطالبني )382/ 6( ان ر  اجملقو  )4)
 (.348/ 6( ان ر  يعرعة السان واآلاثر )5)
( محد بن دمحم بن إبراهيم بن ا طاب الُبسام، نسبة إىل بُسات يدياة ين ب د كاب) بني هراة و زنة. 6)

 ولد ةاة بض  عشرة وث ث يا ة، كا  إيايًا ىف الفقه واحلديث واللغة، أخر الفقه عن القفال
ة وروع عاه أبو حايد امةفرايىن وأبو عبد هللا احلاكم والكرابيسى و  هم، وابن أىب هرير  الشاشي

وين تصانيفه  يعاأ السان، و ري  احلديث، وشرا األمساء احلسىن، و   دلا، تويف بُبسات ةاة 
(، وق دة الارر 080/ 3(، وطبقات السبكي )4٩6/ 10ه(. ان ر  ة  أع   الاب ء )338)
(3 /072.) 

 (.131/ 0  يعاأ السان )( ان ر7)
 (.361( ان ر  ال  قة )ك اب الصو  ل  8)
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وأبو حايفة ومجاعذة  (0()1)يضعف ابلصو  عن الدعاء؛ عالصو  له أعض) وبه قالت عا شة
 .(3)وأصراباا

ويف ، احملمممرمومهممما: التاسمممع والعاشمممر ممممن ، ومنمممه: صممموم يممموم اتسممموعاء وعاشممموراء
 احلكمة يف صوم يوم اتسوعاء ثالثة أوجه:

 .(4)أو الثاين عشر، ؛ صا  احلادي عشرععلى هرا لو أ يصقه، أحدها  خمالفة اليهود
 .(6)  أ  ا راد وصله بصو  كقا هني عن صيا  يو  اجلقعة وحدس(5)]والثاين[

ال اةذ  يف العذدد والثالث  االح ياحب لصو  العاشر؛ الح قال نقصا  الشهر عيكو  
 .(7)وعلى هرا ال يصو  احلادي عشر إدا عننه صو  ال اة ، العاشر يف نف  األير

 .(0)واحلادي عشر ي  العاشر (1)وقال بعضهم  األكق) أ  يصو  اليو  ال اة 

                                                             

، الصديقة بات الصديق، حبيبة احلبي ، وأليفة القري ، بات خليفة رةول هللا ( عا شة أ  ا ؤياني1)
اير، القرشية ال يقية، ا كية، الابوية تزوجها أا بكر عبد هللا بن أا قراعة عثقا  بن ع -ملسو هيلع هللا ىلص  -

رةول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قب) اأمرة بث ث ةاني، وكا  أا يو  تزوجها ةت ةاني، وقُبض ملسو هيلع هللا ىلص وهي بات 
صلى  -ه(، أعقه نساء األية على امط هب. روت عن الايب 58مثاين عشرة ةاة، وياتت ةاة )

الكث  الطي ، وروت أيضا عن أبيها وعن عقر وعاطقة، وةعد. روع عاها  -هللا عليه وةلم 
عقر، واباه عبد هللا، وأبو هريرة، وأبو يوةى، وابن عبا ، وةعيد بن ا سي  ويسروهب. ان ر  

(، ويوةوعة يواقف السلف 16/ 3(، ووعيات األعيا  )135/ 0ة  أع   الاب ء حب الرةالة )
 (068/ 1بية )يف العقيدة وا اهج والرت 

 (.345/ 6(، وشرا الساة للبغوي )552/ 3( ان ر  يوطأ يالا )0)
  "وا ره  اة رباب الفطر يطلقاً، وبه قال مجهور أصراباا وصّرحوا أبنه ال عرهب". ( قال الاووي3)

(، وتبيني احلقا ق 7٩/ 0(، وبدا   الصاا   )382 /6(، واجملقو  )324/ 3) ان ر  ةر ا ره 
(1 /330.) 

 (.431/ 1(، وأةىن ا طال  )383/ 6( ان ر  اجملقو  )4)
 يا بني ا عقوع ني يف اأايش ي  امشارة إليه.(5) 

 (.027/ 3(، وهناية ا  اج )183/ 0( ان ر  يغ  ا  اج )6)
(، وشرا ا قدية احلضريية )ل  480الرمحن )ل  (، وع ح 036/ 0( ان ر  الغرر البهية )7)

583.) 
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والفضمممل أن يصمممومها متتابعمممة متصممملة بيممموم ، ومنمممه: صممموم سمممتة أايم ممممن شممموال
 .(3)فتن أّخرها أو فّرقها  كان  تياً أبصل السنة، العيد

 وأما القسم الناي 
والرابمع ، النالمث عشمر، وهمي: ثالثمة أايم ممن كمل شمهر، فمنه: صوم أايم البمي 

 .(4)واخلامس عشر، رشع
 .(5)وجعل الصيمري الناي عشر بدل اخلامس عشر وهو ضعيف

 .(6)"واالح ياحب صويها"  قال الاووي
، وذواحلجممممة، وذوالقعممممدم، ورجممممب، موهممممي: حمممممرّ ، احلممممرم ومنممممه: صمممموم الشممممهر

 .(8)(7)مفنفضلها احملرّ 
 .(12)وهو خالف احلديث الصحيح، : رجب(٩)الرواييوقال 

 .(1)ومنه: صوم شعبان
                                                                                                                                                                     

 ( هاا شط  على كلقة )عشر(.(1
 (.060(، وا اهاج القومي )ل  14٩/ 4(، وا هقات )3٩٩/ 6( ان ر  كفاية الابيه )0)
 (.027(، وكفاية األخيار )ل  472/ 6(، وع ح العزيز )548/ 3( ان ر  البيا  )3)
 (.385/ 6(، واجملقو  )1٩4/ 3(، وال هري  )82)ل  ( ان ر  امقاا  للقاوردي 4)
 (.151/ 4(، وا هقات )385/ 6(، واجملقو  )553/ 3( ان ر  البيا  )5)
 (.387/ 0( ان ر  روضة الطالبني )6)
 (.027(، وكفاية األخيار )ل  35٩/ 1(، وال دري  )386/ 6( ان ر  اجملقو  )7)

 أ(.043( هناية اللوحة )(8
(، حيث 326/ 3)ين(، وأيا نسبة ا صاف هرا القول  للروايين عيخالف قوله يف البرر) هاا تكرار(٩) 

قال  "قال أصراباا  وين أراد أ  يصو  شهرًا عأعض) الشهور بعد ا ر  شهر رج "، وأ ف ار 
قد يال إىل  -وهللا أعلم–ه عاه يف اجملقو  يث) الري نقله الققو  هاا، علعل   س، ونق) الاووي

 (.386/ 6هرا القول يف أحد ك به ا فقودة. وان ر  اجملقو  )
، شهر هللا ا ر ،  عد  ريضا ، بأعض) الصيا   »قال أ  الايب   ( يش  إىل حديث أا هريرة12)

أخرجه يسلم يف صريره ك اب الصو ، ابب عض) « وأعض) الص ة، بعد الفريضة، ص ة اللي)
 (.1163ا  801/ 0صو  ا ّر  )
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 .ومنه: صوم التسعة الايم الول من ذي احلجة
وأحلذذق ، (0)وهذذرس األاي  وإ  كانذذت داخلذذة يف صذذو  دي احلمذذة علهذذا يزيذذة علذذى ابقيذذه

 .(3)يقابلها ين ا ر  ذا الغزا 
 .(4)  "وين ا ساو  الصو   خر ك) شهر"قال الاووي

 وأما القسم النالث
 .(5)فمنه: صوم يوم االثنني واخلميس

القذذذول أبنذذذذه  وأاي  ال شذذذريق عقذذذد أطلذذذق الغذذذزا  وأيذذذا صذذذو  الذذذدهر خذذذ  يذذذويي العيذذذذد
 .(7)وهو نصه يف خم صر البويطي، (6)يساو 

 :(8)وا ساو  يطلق مبعايني
 ولي  هرا يساو ً ذرا االع بار.، عليه أحدمها  يا واظ  الايب 

  "يذذن قذذدر علذذى الذدارييويقذرب ياذذه قذذول ، وهذو ا ذذراد هاذذا، إليذذه واثنيهقذا  ا اذذدوب
 .(٩)صو  الدهر ين    يشقة؛ عهو أعض)"

 .(1)و خرو  القول بكراهي ه وأطلق البغوي

                                                                                                                                                                     

 (.1٩7(، وهناية الزين )ل  362/ 1(، وال دري  )1٩2( ان ر  اللباب )ل  1)
 (.328/ 0(، وإعانة الطالبني )386/ 6( ان ر  اجملقو  )0)
شهر هللا ا ر ؛ ألنه  ريضا بعد شهر   " أعض) الصيا ( أي  العشر األول ين ا ر ، قال الغزا 3)

 (.037/ 1اب داء الساة عبااؤها على ا   أح  وأرجى لدوا  برك ه ". ان ر  إحياء علو  الدين )
 (.388/ 0( ان ر  روضة الطالبني )4)
 (.045/ 1قاا  للشربي  )(، وام553/ 3(، والبيا  )327/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 5)
 (.555/ 0( ان ر  الوةيط )6)
 (.348( ان ر  خم صر البويطي )ل  7)
 (.470/ 6( ان ر  ع ح العزيز )8)
 (.38٩/ 6( ان ر  اجملقو  )٩)
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وعّصذذذ) الشذذذاععي واجلقهذذذور عقذذذالوا  إ  خذذذاف يذذذن صذذذيايه ضذذذرراً أو عُذذذذوِّت بذذذه حقذذذاً؛  
 .(0)وإال؛ أ يكرس، ُكرس

  "ودونذه يرتبذة أخذرع وهذو صذو   -تفريعاً على اة رباب صو  الذدهر -قال الغزا 
قذال  "ويذن ال يقذدر علذى ، (3)يويا ويفطر يويذاً وهذو أشذد علذى الذاف "نصفه أب  يصو  

وإدا صذذا  ث ثذذة يذذن ، ويفطذذر يذذويني (4)وهذذو أ  يصذذو  ]يويذذاً[، صذذو  نصذذفه؛ عليصذذم ثلثذذه
عذن  ، أول الشهر وث ثة ين وةطه وث ثة ين  خرس؛ عهو ثلث واق  يف األوقات الفاضذلة

 .(5)الثلث" صا  االثاني وا قي  واجلقعة؛ عهو قري  ين
 .(7)(6)  "وقي)  إ  صو  يو  وإعطار يو  أعض) ين صو  الدهر"الروايينقال 

                                                                                                                                                                     

 (.388/ 0(، وروضة الطالبني )188/ 3( ان ر  ال هري  )1)
 (.38٩/ 6(، واجملقو  )328/ 3) . ان ر  ةر ا ره ( وهو ا ره 0)
  "ودلا أشد على الاف  وأقوع يف قهرها وقد ورد يف عضله أخبار كث ة؛ أل  العبد ( قال الغزا 3)

 (.038/ 1عيه بني صو  يو  وشكر يو ". ان ر  إحياء علو  الدين )
 )يو ( وا ثبت هو الصواب؛ لكونه يفعواًل.يف ا خطوحب (4) 

 (.038/ 1( ان ر  إحياء علو  الدين )5)
 (.327/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 6)

. عا دة  ورد حديث هاا يف اأايش إط يغاير )عا دة  يس ر  صيا  يو  ا  م، دكرس الاووي(7) 
هللا له   قال  "ين صا  ث ثة أاي  ا قي  واجلقعة والسبت ين شهر حرا  ك   حسن أ  الايب 

لسلفي رمحه عبادة تس  يا ة ةاة"، رواس أن  بن يالا وهو ين األحاديث ا سلسلة رواس احلاع  ا
يقول ب  وب  إىل  خر ا روي(   هللا، قال أن   ُصّقت أد ي إ  أ أكن مسعت رةول هللا 

ين صا  ث ثة أاي  ين »( بلف  178٩رقم  01٩/ 0وهرا احلديث رواس الط اين يف األوةط )
رقم  17/  0، ومتا  يف "الفوا د" )«شهر حرا   ا قي  واجلقعة والسبت، ك   له عبادة ةا ني

، وضعفه «ةبعقا ة ةاة»(   بلف 328ا  538(، والبيهقي يف عضا ) األوقات )ل  122٩
(. وهرا 4611رقم  103/ 12األلباين رمحه هللا يف ةلسلة األحاديث الضعيفة وا وضوعة )

احلديث يسلس) بلف  )ُصّقت أد ي(.  ويو  ا  م  هو اليو  الري يكق) عيه قراءة القر  . 
 (. 168/ 0و  )وان ر  اجملق
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فمرع: يكممره إفممراد صمموم يمموم اجلمعمة إال أن يوافممق عممادم و  يصممله بصمموم قبلممه أو 
 .(1)وأخذ به اجلمهور، بعده نص عليه

عذذذن الشذذذاععي أنذذذه قذذذال  "ال ي بذذذني   أ  الاهذذذي عذذذن صذذذو  يذذذو   وروع ابذذذن الصذذذباغ
اجلقعة إال على االخ يار  ن كا  إدا صايه ياعذه عذن الصذ ة الذم لذو كذا  يفطذراً ععلهذا" 

 .(0)واخ ارس
،   "يف كراهيذذذذذة صذذذذذو  يذذذذذو  اجلقعذذذذذة وجهذذذذذا   ا اصذذذذذول أنذذذذذه ال يكذذذذذرسقذذذذذال الِعقذذذذذراين
 .(3)صيايه ي  يو  ا قي " واة ر  الغزا 

ودكذذر ابذذن ، (5)كيذذو  اجلقعذذة (4)ويكذذرس إعذذراد يذذو  السذذبت ابلصذذو  يذذا أ يواعذذق عادتذذه
 .(7)أيضاً يف خم صر ال ابيه أنه يكرس إعراد يو  األحد  (6)يون 

                                                             

 (.437/ 6(، واجملقو  )1٩٩/ 7( ان ر  األ  )1)
(، واجملقو  561/ 3حتقيق  ةلطا  بن علي  ل ةلطا (، والبيا  ) 133( ان ر  الشاي) )ل 0)

(6 /437.) 
 (.562/ 3(، والبيا  )182/ 1( ان ر  إحياء علو  الدين )3)

 ب(.043( هناية اللوحة )(4
 (.43٩/ 6(، واجملقو  )1٩3/ 3ال هري  ) ( ألنه يو  اليهود. ان ر 5)
وو  قضاء  ،ه(5٩8بن ربيعة ا وصلي، ولد اب وص) ةاة ) (  عبد الرحيم بن دمحم بن دمحم بن يون 6)

اخ صار ال ابيه وخم صر ، ين يصافاته  ال عميز خم صر الوجيز والابيه يف ين بغداد اجلان  الغرا
ا صول يف أصول الفقه، قال السبكي  و"كا   ية يف القدرة على االخ صار وين أحسن خم صر 
له يف الفقه ك اب مساس "هناية الافاةة" قّ) أ  رأيت يثله يف عروبة ياطقه وكثرة ا عىن وصغر 

صاح   اية الفقيه  ه(، وهو    أمحد بن يوةى بن يون 671احلمم"، يات ببغداد ةاة )
 (.074/ 0(، وةلم الوصول )1٩1/ 8. ان ر  طبقات السبكي )(177ل )الري تقد  

(، وعمالة 5٩3/ 1(، وبداية ا  اج )555/ 1( أل  الاصاري تُعّ قه. ان ر  حترير الف اوع )7)
 (.550/ 0ا  اج )
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(0)ع كرلك رب اإل
 

، اة يف مجي  األوقذاتوهو ةُ ، (0)الُلبث يف ا سمد بصفة خمصوصة يف الشرع:وهو 
؛ (4)وي أكذد يف العشذر األخذ  يذن ريضذا ، ويس ر  امكثار ياذه، (3)ال م  إال ابلارر

وفذذرج بعذد  ذذروب ، عيابغذي أ  يذدخ) يريذذدس قبذ)  ذذروب الشذق  ليلذة احلذذادي والعشذرين
حذن  واألعضذ) أ  يكذث عيذه ليلذة العيذد، (5)ةذواء ن الشذهر أو نقذ  العيذدالشق  ليلذة 

؛  ذذا تقذذد  يف ابب صذذ ة (6)أو فذذرج ياذذه إىل ا صذذلى وحيذذىي تلذذا الليلذذة يصذذلي عيذذه العيذذد
 .(7)العيد

 .(٩)؛ عنهنا أعض) ليا  الساة(8)وا ق ضي ل أكدس يف هرا العشر يطل  ليلة القدر
 .(10)(11)قي)  وت اق) )عيها(، (12)وهي يارصرة )عيها(

                                                             

الشرعي؛   زي ه ا سمد    أصله احلب  واللُبث وا  زية للشيء، عسقي االع كافع كاف( ام1)
ولبثه عيه يقال عكف يعكف بضم الكاف وكسرها عكوعًا وعكفًا أي أقا  على الشيء ال يعدل 

 (.132عاه. ان ر  حترير ألفاظ ال ابيه )ل  
 (.36٩/ 3(، والامم الوهاج )188/ 0(، ويغ  ا  اج )32٩/ 1)  ره ( ان ر  ةر ا0)
 (.4٩5(، وع ح الرمحن )ل  571/ 3( ان ر  البيا  )3)
 (.046/ 1(، وامقاا  للشربي  )028( ان ر  كفاية األخيار )ل  4)
 (.475/ 6(، واجملقو  )005/ 3( ان ر  ال هري  )5)
 (.407/ 3(، وحتفة ا  اج ي  حاشية الشرواين )475/ 6( ان ر  اجملقو  )6)
 ب(.0/6٩ان ر )( 7)

  "ليلة القدر خم صة ذرس األية زادها هللا شرعاً علم تكن  ن قبلها، ومسيت ليلة القدر؛ ( قال الاووي8)
 (.447/ 6ا شهور، وقي)  لِع م قدرها". ان ر  اجملقو  ) هرا هو الصريح أي ليلة احلُكم والفص)

 (.028(، وكفاية األخيار )ل  024/ 3( ان ر  ال هري  )٩)
 ( يف ا خطوحب )عيه(، وا ثبت هو الصواب حس  قواعد اللغة.12)
 صواب حس  قواعد اللغة.. وقد وردت يف ا خطوحب بلف  )عيه(، وا ثبت هو ال( أي  يف الليا  العشر11)
 (.8/ 3(، والغاية يف اخ صار الاهاية )452/ 6. ان ر  اجملقو  )وصاحبه أبو بكر بن خزية ( وبه قال ا زين10)
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وأرجذذا ، وأرجاهذذا ليلذذة الذذوتر، (1)لكاهذذا يبهقذذة علياذذا، وا ذذره  أهنذذا ي عياذذة ال ت اقذذ)
 .(0)ليا  الوتر ليلة احلادي والعشرين

 .(4)وبعدها ليلة ةب  وعشرين، (3)وعشرينقي)  أو ث ث 
وقيذذذ)  إهنذذذا يف ، (5)أهنذذذا يف مجيذذذ  الشذذذهر وروع صذذذاح  ال ابيذذذه و ذذذ س عذذذن ا ذذذره 

 .(6)نصفه األخ 
 (7)وحيث رأع ليلة القدر أ  يك قها ويدعوا إبخ ل ونية مبا أح  ين ديذن ودنيذا

 .(٩()8)عاعف ع " وأ  يقول "اللهم إنا عفو حت  العفو
ويسذذذ ر  أ  يكذذذو  ، (12)ويسذذذ ر  إحيذذذاء الليلذذذة كلهذذذا ابلصذذذ ة والعبذذذادة والذذذدعاء

 .(11)اج هادس يف يويها الري بعدها كاج هادس عيها
                                                             

 (.38٩/ 0(، وروضة الطالبني )452/ 6( ان ر  اجملقو  )1)
 (.014/ 3(، وهناية ا  اج )44٩ /6( ان ر  اجملقو  )0)
 (.460/ 3(، وحتفة ا  اج )67( ان ر  ال ابيه )ل  3)
 (.1٩8(، وهناية الزين )ل  452/ 6( ان ر  اجملقو  )4)
 (.18٩/ 0(، ويغ  ا  اج )67( ان ر  ال ابيه )ل  5)
(، 7٩/ 4عليه، وال نعرف له ي علَّقًا ". ان ر  هناية ا طل  )  "وهرا يرتوم ( قال إيا  احلريني6)

 (.7/ 3والغاية يف اخ صار الاهاية )
 (.461/ 6(، واجملقو  )484/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )7)
( هرا الدعاء أصله حديث روي عن عا شة اهنع هللا يضر أهنا قالت  قلت  اي رةول هللا أرأيت إ  علقت 8)

عاعف ع  ". رواس  قدر يا أقول عيها؟ قال  " قو   اللهم إنا عفو حت  العفوأي ليلة ليلة ال
( وقال  هرا حديث حسن صريح، والاسا ي يف عق) 3513ا  534/ 5الرتيري يف ةااه )

رره األلباين يف (، وص12640ا  300/ ٩اليو  والليلة، ابب يا يقول إدا واعق ليلة القدر )
 (.3337ا  1228/ 7السلسلة الصريرة )

 (.372/ 3(، والامم الوهاج )318/ 3) ( ان ر  ةر ا ره ٩)
 (.014/ 3(، وهناية ا  اج )046/ 1(، وامقاا  للشربي  )5٩7/ 1( ان ر  بداية ا  اج )12)
 (.372/ 3لامم الوهاج )(، وا056( ان ر  ا اهاج القومي )ل  11)



 دراسةً وحتقيقًا.............هـ(727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل )ت:

242 

  "يذن شذهد العشذاء والصذبح يف ليلذة القذدر؛ عقذد أخذر ةذ  قال الشاععي يف القذدمي
 .(1)ياها"

طذذالق  أنذذتِ "وهذذي يذذا إدا قذذال لزوج ذذه  ، هاذذا يسذذألة ت علذذق ذذذا وقذذد دكذذر األصذذراب
 ".ليلة القدر

احلذادي والعشذذرين؛ أو عيذه قبذ) ليلذة ، عالذري دكذرس اجلقهذور أنذه إ  قذال قبذ) ريضذا 
وقيذذ) تطلذذق ليلذذة ال اةذذ  والعشذذرين ، (0)طلقذذت يف أول جذذزء يذذن الليلذذة األخذذ ة يذذن الشذذهر

 .(3)ياه
يف أول  (4)وإ  قالذه بعذذد يضذي شذذيء يذذن ليذا  العشذذر؛ أ تطلذق إال يف السذذاة الثانيذذة

 .(5)لي ً كا  ك يه أو هنارا، جزء ين الليلة الم قب) ك يه
ا هذذذرب  "طلقذذذت يف يثذذذ) تلذذذا الليلذذذة يذذذن السذذذاة الثانيذذذة" عفيذذذه وأيذذا قذذذول صذذذاح  

 .(6)ليلة عن  ) وقوعه تساه)؛ أل  عيه  خ  الط هب
ويواعقيه عيقا إدا قاله قب) يضي شيء ين العشذر؛ "تطلذق يف  خذر  وكرا قول ا  و 

 .(7)"يو  ين الشهر
                                                             

/ 0و  س. ان ر  روضة الطالبني ) ( أ أقف عليه يف األ  وال ا خ صر، لكن نقله عاه الاووي1)
 (.18٩/ 0(، ويغ  ا  اج )3٩2

 (.3٩2/ 0(، وروضة الطالبني )78/ 4( ان ر  هناية ا طل  )0)
 (.317/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 3)

 /أ(.044( هناية اللوحة )(4
 (.057/ 4(، والغرر البهية )47٩/ 6( ان ر  ع ح العزيز )5)
 (.450/ 6(، واجملقو  )348/ 1( ان ر  ا هرب )6)
عن يسألة   "إدا قال  عبدس حر ليلة القدر عن  أ يكن يضى ين العشر األواخر  ( تكلم ا  و 7)

وإ  كا  قد يضى ليلة ين العشر ع  حيكم بع قه حن  شيء حيكم بع قه يف  خر يو  ين ريضا 
الصو   متضي ةاة ويا هي الزيا  إىل يث) دلا الوقت الري حلف عيه". ان ر  ال  قة ) ك اب

 (.450/ 6(، واجملقو  )3٩2ل
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ال  عيذذه تسذذاه)؛ أل  الطذذذ هب (1)  "إهنذذا تطلذذذق ابنقضذذاء ليذذا  العشذذذر"وقذذول الراععذذي
بذذ) يقذذ  يف أول جذذزء يذذن ، ي ذذأخر إىل  خذذر يذذو  يذذن الشذذهر وال إىل يضذذي الليلذذة العاشذذرة

طذالق  وقد قالوا إنه لو قال  أنتِ ، الليلة األخ ة؛ ألنه يصدهب عليه إ  وق  يف ليلة القدر
 .(0)يو  اجلقعة أو ليل ها؛ طلقت أبول جزء ين دلا

وهرا تفري  على ا شهور يف احنصار ليلة القدر يف العشر األخ  وأهنذا يف ليلذة يعياذة 
 .(3)ال تا ق)

بعذد يضذي ليلذة  أبذو الطيذ  وابذن الصذباغ و خذرو   "إدا علّذق الطذ هب وقال القاضي
يف السذذذاة  ؛ أ تطلذذذق إال يف الليلذذذة األخذذذ ة يذذذن ريضذذذا يذذذن العشذذذر األواخذذذر يذذذن ريضذذذا 

يف العشذذر عير قذذ) أهنذذم عرعذذوس عليذذه وإ   وهذذرا صذذريح علذذى القذذول ابن قاأذذا ، (4)الثانيذذة"
، وحي قذذذ) أهنذذذم قذذذالوس يطلقذذذاً؛ إد لذذذي  علذذذى تعيياهذذذا دليذذذ) قذذذاط ، تعيياهذذذا كذذذا  ا ذذذره 

 .(5)والط هب ال يق  ابلشا
طذالق ليلذة القذدر؛    أنذتِ قذال الشذاععي  لذو قذال يف يا صذف ريضذا   "وقال الغزا 

 .(6)"ابلشايق   والط هب ال،   ق)ال تطلق حن يضي ةاة؛ أل  كوهنا يف مجي  الشهر 
أيذذا الاقذ) عقذذالوا  ال يوجذد دلذذا للشذاععي وال ألحذذد ، وُرّد عليذه دلذا نقذذ ً وتوجيهذاً 

 .(7)ين أصرابه

                                                             

 (.47٩/ 6( ان ر  ع ح العزيز )1)
(، 450/ 6  "وهو تساه) أيضًا وصوابه أول جزء ين الليلة األخ ة". ان ر  اجملقو  )( قال الاووي0)

 (.3٩2/ 0وروضة الطالبني )
 (.450/ 6( ان ر  اجملقو  )3)
 السابق.( ان ر  ا صدر 4)
 السابق. ( ان ر  ا صدر5)
 (.561/ 0( ان ر  الوةيط )6)
 (.37٩/ 6(، وكفاية الابيه )47٩/ 6( ان ر  ع ح العزيز )7)
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لكاذذذه يقذذذ  ابل ذذذن الغالذذذ  إدا اةذذذ اد إىل ، ال يقذذذ  ابلشذذذا صذذذريح وقولذذذه  الطذذذ هب
 .(1)عشهد شاهدا  برؤية ه له، دلي) جمزو  به كقا لو علقه بدخول الشهر

وإ  أ ، وقذذد قذذال اميذذا   " احنصذذار ليلذذة القذذدر اثبذذت عاذذد الشذذاععي ابل ذذن القذذوي
 .(0)والط هب يااحب وقوعه اب راه  ا  اونة "، يكن يقطوعاً به

وصاح  ال ابيه  (3)(ا ايليبرلا وهو يواعق لقول )   "أ يافرد الغزا قال الاوويو 
 .(4)" أ  ليلة القدر تطل  يف مجي  ريضا 

 . (5)كقا ير  ونُق) دلا عن الشاععي  قلتُ 
  

                                                             

 (.3٩2/ 0(، وروضة الطالبني )453/ 6(، واجملقو  )47٩/ 6( ان ر  ع ح العزيز )1)
 (.7٩/ 4( ان ر  هناية ا طل  )0)
 (.455/ 6(، وال صوي  ين اجملقو  )( يف ا خطوحب )البادنيمي3)
 (.455/ 6(، واجملقو  )67( ان ر  ال ابيه )ل  4)
 (.15٩/ 4ان ر  ا هقات )و  (،040تقد  قريباً )ل  (5)
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 ويقصود الك اب يارصر يف ث ثة عصول 
 وعص) عيقا يقط  حكم ال  اب  عيه.، وعص) يف قدرس، يف أركانه (1)عص)

 الفصل الول
 يف أركانه 

 .(0)وا ع ِكف بكسرها، وا ع َكف بف ح الكاف، والاية، وهي  أربعة  الُلبث
أبنمممه املكممث يف املسممجد ممممع الكممف عممن قضممماء  وفّسممره الغممزال، الول: اللُبممث

 فاعت  فيه أمورًا:، (3)شهوم الفرج
 .(4)وال بد ياه على ا اصول الري قط  به اجلقهور، أحدها  ا كث

ويكفذذذي جمذذذرد ا ذذذرور يف ا سذذذمد  ،   أنذذذه ال يع ذذذ وعيذذذه وجذذذه اق صذذذر عليذذذه الباذذذدنيمي
، حذذذن لذذذو دخذذذ) يذذذن ابب وخذذذرج يذذذن ابب ونذذذوع؛ حصذذذ) االع كذذذاف، بعرعذذذةكذذذالوقوف 

 .(5)وفرج برلا عن نررس
 ه) يكفي يا يق  عليه اةم ا كث؟ عيه وجوس   وعلى ا ره 
بذ) ال لكن ال يكفي قدر الطقأنياة يف الركذو  وحنذوس ، وهو ا اصول، أصرها  نعم

بذ) يصذح اع كاعذه قا قذا وقاعذدا ، وال يع   السذكو ، (6)بد أ  يزيد عليه يا يسقى إقاية

                                                             

 ب(.044( هناية اللوحة )(1
الطالبني (، وإعانة 047/ 1(، وامقاا  يف ح) ألفاظ أا شما  )482/ 6( ان ر  ع ح العزيز )0)

(0 /0٩0.) 
 (.560/ 0( ان ر  الوةيط )3)
 (.48٩/ 6( ان ر  اجملقو  )4)
 (.48٩/ 6(، واجملقو  )80/ 4( ان ر  هناية ا طل  )5)
 (.1٩1/ 0(، ويغ  ا  اج )41٩/ 6( ان ر  كفاية الابيه )6)



 دراسةً وحتقيقًا.............هـ(727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل )ت:

246 

علذذذو نذذذرر اع كذذذاف ةذذذاعة؛ ، وال يقذذذدر ا كذذذث بزيذذذا ، (1)أو يذذذرتدداً يف رحذذذاب ا سذذذمد
 .(0)ولو نرر اع كاعاً يطلقاً؛ خرج عن نررس ابع كاف حل ة، انعقد نررس

 .(3)أو يا يزيدوالثاين  أنه ال بد ين لبث يو  
 .(4)أو نصف اللي)، يكث نصف الاهارين والثالث  أنه ال بد 

الرابذذذ   أ  يذذذن كذذذا  يع ذذذاد دخذذذول ا سذذذمد مقايذذذة اجلقاعذذذة أو   هذذذا؛ عذذذ  بذذذد أ  
 .(5)؛ أ يكن اع كاعاً علو نوع كلقا دخ) االع كاف، يكث زيا ً فالف عادته
وكلقذذا  ، ولذذو نذذررس؛ صذذح، عيمذذوز ل نسذذا  أ  يع كذذف عقذذرس كلذذهوال حذذد ألكثذذرس؛ 

أو نذذذرر اع كاعذذذاً يطلقذذذاً أ  ال يذذذاق   واألوىل  ذذذن أراد االع كذذذاف، (6)كثذذذر؛ كذذذا  أعضذذذ)
 .(7)اع كاعه عن يو 

علذذو خذرج قبذذ)  ، ولذو نذوع اع كذذاف يذدة يعلويذذة وشذر  عيهذذا؛ اةذُ ر  لذه الوعذذاء ذذا
 .(8)وإ  أ يقدر يدة؛ دا  اع كاعه يا دا  يف ا سمد، جاز كقاأا؛

ويابغذذذذذذذي لكذذذذذذذ) يذذذذذذذن دخذذذذذذذ) ا سذذذذذذذمد لصذذذذذذذ ة أو قذذذذذذذراءة قذذذذذذذر   أو علذذذذذذذٍم أ  ياذذذذذذذوي 
 .(٩)االع كاف

                                                             

 (.047/ 1(، وامقاا  يف ح) ألفاظ أا شما  )151/ 1( ان ر  ع ح الوهاب )1)
 (.1٩1/ 0(، ويغ  ا  اج )562/ 0ان ر  عمالة ا  اج ) (0)
 (.375/ 3(، والامم الوهاج )85/ 4( ان ر  هناية ا طل  )3)
 (.400/ 6(، وكفاية الابيه )48٩/ 6( ان ر  اجملقو  )4)
 (.٩/ 3(، والغاية يف اخ صار الاهاية )84/ 4( ان ر  هناية ا طل  )5)
 (.375/ 3والامم الوهاج ) (،4٩2/ 6( ان ر  اجملقو  )6)
(، وكفاية 481/ 6(، وع ح العزيز )351/ 1  "للخروج ين ا  ف". ان ر  ا هرب )( قال الراععي7)

 (.028األخيار )ل  
 (.4٩2/ 6(، واجملقو  )83/ 4( ان ر  هناية ا طل  )8)
 (.1٩0/ 0(، ويغ  ا  اج )433/ 1)(، وأةىن ا طال  178/ 0( ان ر  اجملقو  )٩)
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وأيذا الكذذف عذن قضذاء الشذذهوة عذا راد بذه تذذرم ، وأيذا كذو  اللبذث يف ا سذذمد عسذيأيت
؛ عذذ  مذذوز للقع كذذف اجلقذذا  ومجيذذ  ا باشذذرات بشذذهوة اتفاقذذاً كالُقبلذذة وا عانقذذة (1)اجلقذذا 

 .(0)وا فاخرة
وا ذذذذ ف يف امعسذذذذاد  (3)وصذذذذاح  العذذذذدة عيذذذذه خ عذذذذاً وُرّد عليهقذذذذا وحكذذذذى الغذذذذزا 

 .(4)خاصة
ا سذمد أو يف  ذ س عن  جاي  عا اً ب رريه داكراً ل ع كاف؛ بط) ةذواء جذاي  يف 

 .(5)حيث خرج لعرر كقضاء احلاجة
وعيذذذذه وجذذذذه  أنذذذذذه ال يبطذذذذ) ابجلقذذذذذا  إدا خذذذذرج لعذذذذذرر يذذذذن  ذذذذذ  يكذذذذث أب  كذذذذذا  يف 

 (7)أو جذذذذذاي  يف وقفذذذذذة يسذذذذذ ة؛ ألنذذذذذه لذذذذذي  يع كفذذذذذاً يف هذذذذذرس احلالذذذذذة يف أحذذذذذد، (6)هذذذذذودج
 .(8)وهو بعيد، الوجهني

                                                             

 (.41٩/ 6(، وكفاية الابيه )481/ 6( ان ر  ع ح العزيز )1)
(، واحلاوي الكب  044/ 1(، وامقاا  يف يسا ) اممجا  )52( ان ر  اممجا  البن ا ارر )ل  0)

(3 /4٩٩.) 
 أ(.045( هناية اللوحة )(3
ين القبلة واللق  وحنومها عه) حير ؟ عيه    )عأيا ا باشرة  " وأيا قول صاح  العدة( قال الاووي4)

ذا، وك يه يف  قوال ( عغلط ياه، والصواب القط  ب رريها، وإمنا القوال  يف إعساد االع كاف
فري  دلا يق ضي أ  يرادس أ  ال ررمي ي فق عليه وإمنا ا  ف يف امعساد، وكأنه وق  ياه ةبق ت

/ 6(، واجملقو  )563/ 0يف الوةيط ". ان ر  الوةيط ) قلم، وقري  ين عبارته عبارة الغزا 
504.) 

 (.481/ 6العزيز ) (، وع ح5٩5/ 3(، والبيا  )356/ 1( ان ر  ا هرب )5)
   ق) كب  ي ل) له قُبة ُمع) على البع  ين اجلانبني كليهقا ترك  عيه الاساء. ان ر  اتج ( اأَوَدج6)

 (.456/ 3(، ويعمم ا صطلرات واأللفاظ الفقهية )074/ 6العرو  )
 تكرر لف  )أحد(.(7) 

 (.504/ 6(، واجملقو  )074/ 3( ان ر  شرا يشك) الوةيط )8)
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 .(1)جاه ً ب رريه؛ أ يبط) على ا ره وإ  جاي   ةياً أو 
 .(0)وقال مجاعة كث ة ين ا راةانيني  هو على ا  ف ا  قد  يف ن  س يف الصو 

يذن الذوحبء إال  عن نصه يف يوضذ  يذن األ   " أنذه ال يفسذد االع كذاف وروع ا زين
 .(3)يا يوج  احلد"

قذال اميذا   " ويق ضذاس أنذه ال يفسذد بذوحبء البهيقذة وامتيذا  يف الذدبر إدا أ نوجذذ  
 ".(4)احلد عيهقا

؛ عذذذن  ا شذذذهور أنذذذه يفسذذذد بكذذذ) وحبٍء (5)وهذذذرا يذذذن أظذذذرف العما ذذذ   "قذذال الاذذذووي
وا ذذراد ابلذذا  أنذذه ال يفسذذد اب باشذذرة ، و ذذ س بذذ  خذذ ف (6)ةذذواء ا ذذرأة والبهيقذذة واللِذذواحب

 .(7)واألصراب يصرّا برلا" وك   ا زين، ابلركر عيقا دو  الفرج
وال ابل قبيذذ) علذذى ةذذبي) الشذذفقة وامكذذذرا  أو ، وال يفسذذد اب  يسذذة يذذن  ذذ  شذذهوة

 .(8)عاد القدو 

                                                             

 (.1٩0/ 0(، ويغ  ا  اج )558/ 1(، وحترير الف اوع )504/ 6(  ان ر  اجملقو  )1)
 (.161/ 4(، وا هقات )620/ 1(، وبداية ا  اج )481/ 6( ان ر  ع ح العزيز )0)
 (.157/ 8) (، وخم صر ا زين116/ 0( ان ر  األ  )3)
 (.12٩/ 4( ان ر  هناية ا طل  )4)
(، وا خص  068/ 1  مج  عميبة ين العَم  وهو األير الغري . ان ر  مجهرة اللغة )( الَعَما  5)

(3 /36٩.) 
الحب »يقال   -ليه الس  ع -  لغًة  إتيا  الركور يف الدبر، وهو عق) قو  نيب هللا لوحب( الِلواحب6)

  أي عق) عق) قو  لوحب.« طاً، والوحبالرج) لوا
واصط حاً  إدخال احلشفة يف دبر دكر، وقي)  إي ج احلشفة أو قدرها يف دبر دكر ولو عبدس أو       

(، ويعمم ا صطلرات واأللفاظ 3٩4أنثى    زوج ه وأي ه. ان ر  يعمم لغة الفقهاء )ل  
 (.176/ 4(، وحاشية البم يي )186/ 3الفقهية )

 (.505/ 6( ان ر  ان ر  اجملقو  )7)
 (.3٩0/ 0(، وروضة الطالبني )5٩5/ 3لبيا  )( ان ر  ا8)
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 .(1)  " لكن يكرس "وقال ا اوردي
اجلقا  كالُقبلة وا عانقة وا باشرة عيقا دو  الفذرج واللقذ   (0)ويف عسادس ]مبقديات[

  (3)أقوالبشهوة ث ثة 
 أحدها  أنه ال يفسد ذا ةواء نزل أ  ال.

 واثنيهقا  يفسد ذا يطلقاً.
 وإال؛ ع .، واثلثها  يفسدها إ  أنزل

 (5)وإليذذه ييذذ) كذذ   أا إةذذراهب (4)  "وا فهذذو  يذذن ك يهذذم تذذرجيح هذذراقذذال الراععذذي
 .(6)وإ  اة بعدس صاح  "ا هرب" وين اتبعه" ان هى

 .(7)وقال صاح  "ا هرب"  "أ يره  إليه ين أصراباا    أا إةراهب"
عقذذذذد أطبذذذذق اجلقهذذذذور علذذذذى  (8)  "وأيذذذذا القذذذذول ابلفسذذذذاد عاذذذذد ]امنذذذذزال[قذذذذال الراععذذذذي

 .(٩)"والروايين و  هم ا ايليعقد رجره الشيخ أبو دمحم و وأيا ا ا  عاد عديه، تصريره
عذذن  قلاذذا إدا ، وإ  أنذذزل، (12)ولذذو اةذذ قىن بيذذدس عذذن  أ ياذذزل؛ أ يبطذذ) اع كاعذذه قطعذذاً 

 .(11)وإ  قلاا يفسد مَث عهاا وجها ، يفسد اع كاعه عهاا أوىل   أو قّب) عأنزل؛ ال 
                                                             

 (.504/ 6عاه يف اجملقو  ) ( أ أقف عليه يف احلاوي الكب  وامقاا ، لكن حكاس الاووي1)
 يف ا خطوحب )يقديات( دو  حرف الباء السببية، والصواب إثباهتا؛ ل س قيم العبارة.(0) 

عبط) ذا كاجلقا  ". ان ر  احلاوي  يبط)؛ ألنه يباشرة  رية يف االع كاف   "الصريح( قال الاووي3)
 (.505/ 6(، واجملقو  )5٩5/ 3(، والبيا  )4٩٩/ 3الكب  )

 ( أي  القول الثالث.4)
 ( أي  أبو اةراهب ا روزي.5)
 (.480/ 6( ان ر  ع ح العزيز )6)
 (.356/ 1( ان ر  ا هرب )7)

 (.480/ 6يف ا خطوحب )امعساد(، وال صوي  ين ع ح العزيز )(8) 
 (.472/ 6(، وكفاية الابيه )480/ 6(، وع ح العزيز )337/ 3) ( ان ر  ةر ا ره ٩)
 (.506/ 6( ان ر  اجملقو  )12)
(، 037/ 3(، وال هري  )338/ 3) ". ان ر  ةر ا ره   "واألصح البط  الاووي ( قال11)

 (.506/ 6واجملقو  )
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 .(0)قطعاً  (1)ولو ن ر عأنزل؛ أ يفسد
وا ذرأة ا ع كفذذة كالرجذذ) يف مجيذذ  يذذا تقذذد  يذذن حتذذرمي اجلقذذا  وا باشذذرة بشذذهوة وعسذذاد 

 . (3)ذقا إدا كانت عا ة داكرة خم ارة االع كاف
بذذ) مذذوز للقع كذذف ، وال يشذذرتحب تذذرم ال طيذذ  وال ال ذذزين وال رعيذذ  الثيذذاب ونفيسذذها

وال  ، وا ع كفذة يذن اللبذذا  وا ذأكول وال طيذذ  وال ذزين يذا كذذا  جذا زاً أقذذا قبذ) االع كذذاف
 .(4)كراهة يف شيء ين دلا

، (5)أحذذذ  يذذذا أ يكذذذن إمثذذذاً  ولذذذه البيذذذ  والشذذذراء وا ياطذذذة وال رذذذدث يف يصذذذاحله ومبذذذا
 .(6)ويؤجر ويزّوج وي زوج وال يبط) اع كاعه بكثرة دلا ياه

 .(7)  "إ  عع) دلا يف اع كاف يارور؛ رأيت أ  يس قبله"وقال يف القدمي
 .(٩)يطلقاً  يبط) االع كاف (8)  أ  االش غال ابحلَِرفوروي عن القدمي
يف كراهذذذذذذة البيذذذذذذ  والشذذذذذذراء يف ا سذذذذذذمد للقع كذذذذذذف و ذذذذذذ س نصذذذذذذا   وعلذذذذذذى ا ذذذذذذره 

  (11)ولألصراب عيهقا ]طريقا [، (12)للشاععي
                                                             

 ب(.045( هناية اللوحة )(1
 (.040/ 0البهية )(، والغرر 620/ 1(، وبداية ا  اج )116/ 0( ان ر  األ  )0)
 (.506/ 6( ان ر  اجملقو  )3)
 (.0٩8/ 0(، وإعانة الطالبني )04٩/ 1) للشربي (، وامقاا  5٩6/ 3( ان ر  البيا  )4)
 (.18٩/ 3(، وحلية العلقاء )122/ 4(، وهناية ا طل  )115/ 0( ان ر  األ  )5)
 (.03٩ /3(، وال هري  )5٩6/ 3(، والبيا  )356/ 1( ان ر  ا هرب )6)
 (.507/ 6(، واجملقو  )5٩8/ 3(، والبيا  )356/ 1( ان ر  ا هرب )7)
مج  ِحرعة ابلكسر  وهي الطُّعاَقُة والصااعة يرتزهب ياها، وك) يا اش غ) امنسا  به وضري،  ( احِلَرف8)

 (.133/ 03(، واتج العرو  )7٩٩. ان ر  القايو  ا يط )ل  يسقى صاعة وحرعة؛ ألنه ياررف إليها
 (.163/ 4(، وا هقات )43٩/ 6( ان ر  كفاية الابيه )٩)
( ن  يف "األ " على عد  كراه هقا يطلًقا، ون  يف خم صر البويطي ابلكراهة يطلقاً، كقا حكاس 12)

 (.531/ 6واجملقو  )(، 361(، وخم صر البويطي )ل 115/ 0. ان ر  األ  )الاووي
(  531/ 6يف ا خطوحب )طرهب( وا ثبت هو الصواب؛ ألنه أورد طريقني عقط، و ا يف اجملقو  )(11) 

 "ولألصراب عيهقا طريقا ".
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 أحدمها  عيه قوال  
بذذد أصذذرهقا  وقطذذ  بذذه مجاعذذة أنذذه يكذذرس كراهذذة تازيذذه إال أ  يشذذرتي قوتذذه أو يذذا ال 

 .(1)والكراهة بسب  ا سمد ال االع كاف، ياه
 .(3)إ  أ مد ين يشرتيه له (0)  "وله ا روج ]للخبز[الدارييوقال 

 .(4)واثنيهقا  ال يكرس
وجذز  بذه ، وإال؛ عذ ، عن  أكثر ين دلا؛ ُكرس، والطريق الثاين  تازيلهقا على حالني

 .(5)مجاعة
واشذذ غال ا ع كذذف و ذذ س يف ا سذذمد اب ياطذذة والك ابذذة وحنوهذذا يذذن الصذذاا   كذذالبي  

عذن  كثُذر؛  ، وال يكرس إ  كا  حلاجذة كخياطذة ثوبذه وإصذ حه والشراء ال يبط) االع كاف
 .(6)ا  قد  وعيه القول القدمي، ُكرس

قذال وقليلذه أخذف ، القول أب  عق) احلرعة والبيذ  يف ا سذمد يكذروس وأطلق ا اوردي
 .(8)  "تركه أوىل"وقال ابن الصباغ، (7)ين كث س

وكذذذرا قذذذراءة ، القذذذر  واألوىل اب ع كذذذف االشذذذ غال ابلصذذذ ة وال سذذذبيح والذذذركر وقذذذراءة 
واالشذ غال ، (٩)العلم وتعلقذه وتعليقذه ويطالع ذه وك اب ذه وجمالسذة العلقذاء واالشذ غال ابلعلذم

                                                             

 (.376/ 3(، والامم الوهاج )308/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 1)
 (.531/ 6( يف ا خطوحب )له(، وال صوي  ين اجملقو  )0)
 ( ان ر  ا صدر السابق.3)
 (.532/ 6(، واجملقو  )363/ 1( ان ر  ال دري  )4)
 (.024/ 3(، وا هقات )531/ 6( ان ر  اجملقو  )5)
 (.50٩/ 6(، واجملقو  )483/ 6(، وع ح العزيز )03٩/ 3( ان ر  ال هري  )6)
 (.4٩3/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )7)
 (.50٩/ 6حتقيق  ةلطا  بن علي  ل ةلطا (، واجملقو  ) 183( ان ر  الشاي) )ل 8)
 (.508/ 6(، واجملقو  )5٩6/ 3( ان ر  البيا  )٩)
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يف ا سذمد؛ ألنذه  (0)قذال  "وال أب  أ  يقذ  ، (1)نّ  عليذه، به أعض) ين ص ة الااعلة
 .(3)وع  وترك "

األحاديذث ا شذهورة وا غذازي والرقذا ق وحنومهذا لذا لذي  عيذه   "ا راد قراءة قال الاووي
ال يذا دكذرس ال ذذواريخ يذن قصذذ  ، العذذوا  (6)عقذول (5)حت قلذذه أعهذا  (4)يوضذو  وال ]يذا ال[

يذذن ع اذذة وحنوهذذا عهذذرا كلذذه ياذذ   (7)األنبيذذاء وحكذذاايهتم عيهذذا أ  بعضذذهم جذذرع لذذه ]كذذرا[
 .(٩)واألوىل ترم احلديث ا باا، (8)ياه" ان هى

عذذن  ةذذّبه إنسذذا ؛ اةذذ ر  أ  ال ميبذذه  ، بسذذباب وال جذذدال وال يفسذذد االع كذذاف
 .(12)عن  ةّ  أو جادل بغ  حق؛ ُكرس، كالصا م

 .(11)"ويبط) ثوابه أو ياق "  قال ا  و 

                                                             

(، 86/ 1(أ أقف عليه يف األ ، لكن نقله عاه مج  ين أصرابه. ان ر  ال عليقة للقاضي حسني )1)
 (.٩٩/ 1(، ويغ  ا  اج )123/ 1وال هري  )

 يق   قراءة القص  واألخبار(.( يف اأايش إط يغاير )يعىن (0
/ 6(، والاووي يف اجملقو  )30٩/ 3يف البرر) ( أ أقف عليه يف األ ، لكن حكاس عن الا  الروايين3)

533.) 
 (.534/ 6( يا بني ا عقوع ني ةقط يف ا خطوحب وال كقي) ين اجملقو  )(4
 قو .( كلقة )أعها (    يوجودة يف اجمل(5
 أ(.046( هناية اللوحة )(6
 ( يف ا خطوحب )دكرا(، وال صوي  ين ا صدر السابق.(7
 ( ان ر  ا صدر السابق.(8
 (.0٩8/ 0(، وإعانة الطالبني )533/ 6( ان ر  اجملقو  )٩)
 .(5٩8/ 3(، والبيا  )337/ 3) (، وةر ا ره 115/ 0( ان ر  األ  )12)
 (.425ان ر  ال  قة )ك اب الصو   (11)
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أو  (1)واألوىل أ  يبسذط ُةذفرةً ، وموز للقع كف و  س أ  أيك) يف ا سمد ويشرب
واألوىل ، وأ  يغسذ) يذدس يف يوضذ  ال ي ذأدع بغسذلها عيذه أحذد، (3)وحنوهذا (0)يض  يا ذدةً 

 .(5)وحنوس؛ حن ال يبّ) ا سمد (4) سلها يف َطشاتٍ 
 .(7)"للعياعة دو  ا س عق) وإ  كا  طاهراً؛ (6)ا طلق نضح ا سمد اب اء "وموز قال البغوي
والذذذاف  إمنذذا تعذذذاف ، وا خ ذذار أ  ا سذذذ عق) كذذا طلق،   "وهذذرا ضذذذعيفقذذال الاذذذووي

ونقذ) ، على جواز الوضوء يف ا سمد واةقاحب يا ه يف أرضذه وقد اتفق األصراب، شربه
 .(8)اممجا  عليه"ابن ا ارر 

،   "واألوىل  س) اليد حيث يبعد عن ن ر الاا  وعذن جمذال  العلقذاءقال ا اوردي
 .(٩)وكيف عع)؛ جاز"

                                                             

رَة1)   طعا  ي خرس ا ساعر وأكثر يا حيق) يف جلد يس دير عاق) اةم الطعا  إليه، ومسي به كقا ( السُّفا
(، وا صباا ا ا  368/ 4مسيت ا زادة راوية و   دلا ين األمساء ا اقولة. ان ر  لسا  العرب )

(1 /07٩.) 
على ا وا  « ا ا دة»  هي اِ واُ  عليه الطعا  والشراب، وقد أجاز بعض اللغويني إط هب ( ا ا دة0)

(، والقايو  ا يط 411/ 3جمرًدا عن الطعا ، ابع بار أنه ُوِضَ  أو َةيوَض . ان ر  لسا  العرب )
 (.652/ 1ويعمم الصواب اللغوي )(، 301)ل  

 (.3٩3/ 0(، وروضة الطالبني )5٩٩/ 3( ان ر  البيا  )3)
يفرد ُطشوت  َطسات؛ إ ء كب  يس دير ين حُنا  أو حنوس يس عق) للغسي). ان ر   ( َطشات4)

 (.1422/ 0(، ويعمم اللغة العربية ا عاصرة )557/ 0ا عمم الوةيط )
 (.535/ 6(، واجملقو  )484/ 6( ان ر  ع ح العزيز )5)
  الباقي على أوصاف خلق ه العاري عن امضاعة ال زية، وياه ياء البرر وياء البئر ( ا اء ا طلق6)

 (،82/ 1(، واجملقو  )83/ 1وك) يا نزل ين السقاء أو نب  ين االرض. ان ر  ع ح العزيز )
 (.127/ 1وبداية ا  اج )

 (.03٩/ 3( أي  أل  الاف  تعاف ياه. ان ر  ال هري  )7)
 (.535/ 6(، واجملقو  )13٩/ 5( ان ر  األوةط البن ا ارر )8)
 (.525/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )٩)
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ويكذذرس ، (1)ومذذوز لذذه ولغذذ س الاذذو  واالضذذطما  واالةذذ لقاء ويذذد الذذرجلني يف ا سذذمد
عذذن  أيذذن ال لويذذث أب  كذذا  يف إ ٍء؛ أ ، عيذذهوحيذذر  الفصذذد واحلمايذذة ، (0)رعذذ  الصذذوت عيذذه

 .(4)  "حير "قال البادنيمي، (3)لكن يكرس، حير 
  (7)ويف جوازس عيه يف إ ء اح قاال  البن الصباغ، (6)(5)وحير  البول عيه

 .(8)والبادنيمي أنه حير  أصرهقا  وهو الري أوردس ا  و 
 يطلقاً؛ عيصذح يذ  امعطذار ويف الليذ) ويذويي العيذد وال يشرتحب الصو  يف االع كاف

 .(٩)وأاي  ال شريق
وال ، يف هذرس األوقذات يسذ قلة وال اتبعذة والقدمي  أنه يشرتحب؛ ع  يصذح االع كذاف

وإ  كذذذا  صذذذويه يقصذذذوداً يف  يشذذذرتحب أ  يكذذذو  الصذذذو  ل ع كذذذاف؛ عيصذذذح يف ريضذذذا 
 .(12)نفسه

                                                             

 (.535/ 6(، واجملقو  )30٩/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 1)
 (.005/ 1(، وإعانة الطالبني )175/ 0اجملقو  ) ( ان ر 0)
 (.434/ 1(، وأةىن ا طال  )3٩3/ 0( ان ر  روضة الطالبني )3)
 (.164/ 4(، وا هقات )456/ 6( ان ر  كفاية الابيه )4)
 (.44(، وا اهاج القومي )ل  35( ان ر  كفاية األخيار )ل  5)

بني البول حيث حير  يف إ ء والفصد واحلماية حيث  ( هاا يف اأايش إط يغاير )عّرهب األصراب(6
ال حيريا  يف إ ء أ  البول أعرش، وعيه أهنا إ ف الد . وهللا أعلم(. وان ر  حتفة ا  اج ي  

 (.364/ 0(، وحاشية اجلق) )04٩/ 1) للشربي وامقاا  (، 46٩/ 3) حواشي الشرواين والعبادي
 عيه اح قالني  أورد ابن الصباغ( 7)
 أحدمها  اجلواز كالفصد واحلماية يف إ ء.   

حتقيق  ةلطا   027والثاين  ال ررمي؛ أل  البول يس قبح عُازس ا سمد ياه. ان ر  الشاي) )ل  
 (.5٩٩/ 3بن علي  ل ةلطا (، والبيا  )

 (. 456/ 6) وكفاية الابيه(، ٩0/ 0) واجملقو  (،415ل  ك اب الصو ) . ان ر  ال  قة( واخ ارس الاووي8)
 (.484/ 6(، وع ح العزيز )82/ 4( ان ر  هناية ا طل  )٩)
 (.3٩3/ 0(، وروضة الطالبني )485/ 6( ان ر  اجملقو  )12)
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 .(1)؛ عاألعض) أ  يع كف صا قاً عن  قلاا ابجلديد الصريح
يف  أايياً هو عيها صذا م؛ لزيذه االع كذاف ولو نرر أ  يع كف يوياً هو عيه صا م أو

 .(0)ولي  له إعراد أحدمها عن اآلخر، أاي  الصو 
 .(3)أو عن نرر أو قضاء أو كفارة؛ أجزأس ولو اع كف وهو صا م يف ريضا 
يع كذذف بصذذو ؛ لزيذذه الصذذو  واالع كذذاف مجيعذذاً  (4)ولذذو نذذرر أ  يع كذذف صذذا قاً أو

 وقي) قوال  ، ويف لزو  اجلق  بياهقا وجها ، (5)ذرا الارر
وقاةذه اميذا  علذى يذا إدا نذرر أ  يقذر  بذني ، (6)أصرهقا  وهو ا اصول أنه يلزيذه

و لذذذط عيذذذه؛ عذذذا عروف أنذذذه ال يلزيذذذه اجلقذذذ  ولذذذه ، والعقذذذرة عننذذذه يلزيذذذه اجلقذذذ  بياهقذذذا احلذذذج
 .(7)وهو أعض)، تفريقهقا

الصذذذذذو   (8)صذذذذذا قاً مث أعطذذذذذر؛ لزيذذذذذه اةذذذذذ ئااف وعلذذذذذى هذذذذذرا لذذذذذو شذذذذذر  يف االع كذذذذذاف
ولذذذو اع كذذذف يف ، (12)يلزيذذذه اةذذذ ئااف الصذذذو  عقذذذط (٩)وعلذذذى الوجذذذه اآلخذذذر، واالع كذذذاف

                                                             

 (.561/ 0(، وعمالة ا  اج )40٩/ 6( ان ر  كفاية الابيه )1)
  (،071/ 02(، واأداية إىل أوها  الكفاية )485/ 6) ع ح العزيز". ان ر    "ب  خ ف( قال الراععي0)
بصفة وقد وجدت". ان ر   صوياً، وإمنا نرر االع كاف   "ألنه أ يل ز  ذرا الارر( قال الاووي3)

 (.3٩4/ 0(، وروضة الطالبني )485/ 6اجملقو  )
 ب(.046( هناية اللوحة )(4
 (.377/ 3(، والامم الوهاج )000/ 3(، وال هري  )180/ 3( ان ر  حلية العلقاء )5)
 (.3٩4/ 0(، وروضة الطالبني )486/ 6) العزيزوالاووي. ان ر  ع ح  أ أقف عليه يف األ ، لكن حكاس عن الا  الراععي (6)
 (.487/ 6(، واجملقو  )81/ 4( ان ر  هناية ا طل  )7)
ِ ئاافُ 8)   يصدر اة أنف  يقال  اة أنف االير  أخر عيه واب دأس إدا اة قبله، ويطلق على عع) ( االةا

 (.57(، ويعمم لغة الفقهاء )ل 15/ ٩الشئ ين جديد. ان ر  لسا  العرب )
( الوجه اآلخر   ال يلز  اجلق ؛ ألهنقا عبادات ، ك)ُّ واحدة يقصودةة يف نفسها، ع  م  اجلق  ٩)

و قال  هلل علّي أ  أع كف يصلياً؛ عننه ال يلزيه اجلق  بياهقا. ان ر  هناية بياهقا ابلارر، كقا ل
 (.486/ 6(، وع ح العزيز )81/ 4ا طل  )

 (.3٩4/ 0(، وروضة الطالبني )486/ 6( ان ر  ع ح العزيز )12)



 دراسةً وحتقيقًا.............هـ(727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل )ت:

256 

، علذذذى الصذذذريح أو قضذذذا ه أو نذذذررس؛ أ مز ذذذه عذذذن واحذذذد يذذذن االع كذذذاف صذذذويه ريضذذذا 
 .(1)دو  الصو  على اآلخر ومز ه عن االع كاف

وليذذذا  ي  ابعذذذة صذذا قاً وجذذذاي  لذذذيً ؛ عفيذذذه هذذذرا  الوجهذذذا ؛ ولذذو نذذذرر اع كذذذاف أاي  
 .(0)وعلى اآلخر يس أنف الصو  دو  االع كاف، يس أنفهقا ععلى الصريح

 ولو نرر أ  يصو  يع كفاً؛ عطريقا  
أصذذذرهقا  أنذذذه يلزيذذذه ، السذذذابقني أصذذذرهقا  وبذذذه قطذذذ  اجلقهذذذور أنذذذه علذذذى الذذذوجهني

 .(3)اجلق  بياهقا
 .(4)واثنيهقا  وبه قال الشيخ أبو دمحم أنه ال يلزيه اجلق 

ويف ، ولذذو نذذرر أ  يصذذلي يع كفذذاً أو أ  يع كذذف يصذذلياً؛ لزيذذه الصذذ ة واالع كذذاف
 لزو  اجلق  بياهقا طريقا  

 .(5)عيقا لو نرر أ  يع كف صا قاً  أحدمها  أنه على الوجهني
وُخذرّج علذى الطذريقني ، (6)وأصرهقا  وبه قط  اميا  و  س ين ا ققني أنه ال يلزيذه

 .(7)يا لو نرر أ  يع كف  رياً 

                                                             

 ؟( صورة ا سألة  نرر رج) أ  يع كف صا قاً، عه) مز ه أ  يع كف يف شهر ريضا 1)
 عيها وجها         
 دو  الصو . الوجه األول  مز ه االع كاف 
 (.3٩4/ 0(، وروضة الطالبني )486/ 6أيضاً. ان ر  اجملقو  ) وا ره   أنه ال مز ه االع كاف 

 (.166/ 4) (، وا هقات486/ 6( ان ر  اجملقو  )0)
 (.3٩4/ 0(، وروضة الطالبني )180/ 3( ان ر  حلية العلقاء )3)
 (.٩/ 3(، والغاية يف اخ صار الاهاية )81/ 4( ان ر  هناية ا طل  )4)
 (.166/ 4(، وا هقات )3٩4/ 0( ان ر  روضة الطالبني )5)
ام، والص ة اععال ( والفرهب  أ  الصو  واالع كاف ي قاراب ؛ عن  ك) واحٍد ياهقا كفة وإيس6)

(، 003/ 3(، وال هري  )81/ 4. ان ر  هناية ا طل  )يباشرة ال يااةبة بياها وبني االع كاف
 (.433/ 6وكفاية الابيه 

 (.435/ 1(، وأةىن ا طال  )167/ 4( أي   رياً باسا. ان ر  ا هقات )7)
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والصذذ ة عالذذري يلزيذذه يذذن الصذذ ة هذذو الذذري  عذذن  أ نوجذذ  اجلقذذ  بذذني االع كذذاف
وإ  أوجباذذاس؛ لزيذذه ، وركعذذة يف قذذول، وهذذو ركع ذذا  علذذى الصذذريح، يلزيذذه لذذو أعردهذذا ابلاذذرر

 .(1)وال يلزيه اة يعابه ابلص ة، دلا القدر يف يو  اع كاعه
وركعذذة يف ، يف األصذذحعذذن  كذذا  نذذرر اع كذذاف أاي  يصذذلياً؛ لزيذذه ركع ذذا  يف كذذ) يذذو  

ولذذذو نذذرر أ  يصذذذو  يصذذذلياً؛ لزيذذذه الصذذذ ة والصذذذو  ال ، (3)وللراععذذذي عليذذذه إيذذذراد، (0)اآلخذذر
 .(4)اجلق  بياهقا

 .(5)ولو نرر أ  يصلي ص ة يقرأ عيها ةورة كرا؛ لزيه الص ة وقراءة السورة
لذذذذذذزو  اجلقذذذذذذ  بياهقذذذذذذا الوجهذذذذذذا  يف لذذذذذذزو  اجلقذذذذذذ  بذذذذذذني الصذذذذذذو     "ويفقذذذذذذال القفذذذذذذال

 .(6)واالع كاف"
وال يلزيذه ، علم يع كفه؛ لزيه اع كاف شذهر  خذر ولو نرر أ  يع كف شهر ريضا 

 .(8)دلا الشهر قطعاً  (7)صو 

                                                             

 (.486/ 6جملقو  )(، وا488/ 6( ان ر  ع ح العزيز )1)
 (.3٩4/ 0(، وروضة الطالبني )003/ 3( ان ر  ال هري  )0)
  " ظاهر اللف  يق ضى االة يعاب عننه جع) كونه يصليًا صفة الع كاعه، وإدا تركاا ( قال الراععي3)

اك فى به يف مجي  ا دة". هرا ال اهر علم نع   تكرير القدر الواج  ين الص ة يف ك) يو  وه  
 (.488/ 6ان ر  ع ح العزيز )

/ 0(، وعمالة ا  اج )486/ 6  "ال يلزيه اجلق  بياهقا ابالتفاهب". ان ر  اجملقو  )( قال الاووي4)
 (.046/ 0(، والغرر البهية )561

 (.3٩5/ 0(، وروضة الطالبني )487/ 6( ان ر  اجملقو  )5)
علعله دكرس يف يوض   خر.  ( أ أقف عليه يف احللية، لكن حكاس عاه    واحد ين أ قة ا ره 6)

 (.168/ 4(، وا هقات )488/ 6ان ر  ع ح العزيز )
 أ(.047( هناية اللوحة )(7
..؛ألنه أ يل ز  الصو  وإمنا كا  حيص) الصو  لو   " ال يلزيه الصو  ب  خ ف.( قال الاووي8)

 (.487/ 6(، واجملقو  )582/ 3اتفاعاً ". ان ر  البيا  ) اع كف يف ريضا 
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وال بممد منهمما للتمييمممز كالصمموم سممواًء كممان تطوعمماً أو فرضممماً ، النمماي: النيممة الممركن
مث إذا نممواه ، (0)وجيممب التعممره يف املنممذور للفرضممية، (1)ابلنممذر سممواًء تعممني لمانممه أم ال

لكمن لمو خمرج ممن املسمجد ، (3)وإن طمال عكوفمه بشمهور أو سمنني، فتن أطلمق  كَفْتمهُ 
فلمممو عممزم عنمممد خروجمممه أن ، (4)ولممو لقضممماء احلاجممة وعممماد إليممه  احتممماج إىل اسممتئنافها

 .(6)مقام النية (5)يقضي حاجة ويعود قام  هذه العزمية
وإ  عنّي زيا ً كقا لو نذوع اع كذاف يذو  أو شذهر أو ةذاة؛ عفذي اح ياجذه إدا خذرج 

 طريقا   وعاد إىل جتديد الاية
  (8)أوجه (7)أشهرمها  أ  عيه ث ثة

 أحدها  ال.
وإال؛ عذذ  ةذذواء خذذرج لقضذذاء ، والثذذاين  إ  طالذذت يذذدة ا ذذروج؛ اح ذذاج إىل جتديذذدها

 احلاجة أ  لغ س.
، أنه إ  خرج لقضذاء احلاجذة؛ أ حيذ ج إىل جتديذدها وبه جز  ا  و  والثالث  األصح

 .(٩)اح اج إليه ةواء طال الزيا  أ  قصر، وإ  خرج لغرض
                                                             

 (.4٩8/ 6(، واجملقو  )48٩/ 6( ان ر  ع ح العزيز )1)
 (.148(، والسراج الوهاج )ل  3٩5/ 0( ان ر  روضة الطالبني )0)
 (.047/ 1(، وامقاا  يف ح) ألفاظ أا شما  )1٩4/ 0ان ر  يغ  ا  اج )( 3)
 (.4٩6(، وع ح الرمحن )ل  82( ان ر  ياهاج الطالبني )ل  4)
   لغة  القصد ا ؤكد.( العزية5)

لفقهاء )ل  واصط حاً  احلكم الثابت بدلي) شرعي خاٍل عن يعارض راجح. ان ر  يعمم لغة ا 
 (.1114/ 3(، وال رب  شرا ال ررير )5٩(، و اية السول )ل  311

 (.560/ 0(، وعمالة ا  اج )4٩8/ 6( ان ر  اجملقو  )6)
 (.( هاا شط  على كلقة )أقوال(7
 (.3٩5/ 0(، وروضة الطالبني )4٩2/ 6( ان ر  ع ح العزيز )8)
 (.4٩8/ 6(، واجملقو  )423. ان ر  ال  قة )ك اب الصو  ل ( وصرره الاووي٩)
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؛ اح ذذاج إىل والطريذذق الثذذاين للبغذذوي  أنذذه إ  خذذرج أليذذر يقطذذ  ال  ذذاب  يف االع كذذاف
لقضذذذاء احلاجذذذة والغسذذذ) يذذذن وإ  خذذذرج أليذذذر ال يقطعذذذه وال بذذذد ياذذذه كذذذا روج ، ال مديذذذد

وإ  كذذذا  ياذذذه بذذذدة أو طذذذال الزيذذذا ؛ عفذذذي اح ياجذذذه إىل ال مديذذذد ، االحذذذ   ؛ أ حيذذذ ج إليذذذه
 .(1)وجها 

وعيقذذا إدا نذذرر اع كذذاف يذذدة وأ يشذذرتحب عيهذذا ، وهذذرا ا ذذ ف يف اع كذذاف ال طذذو 
  عأيذذذا لذذذو شذذذرحب ال  ذذذاب  أو كانذذذت األاي، ال  ذذذاب  مث دخذذذ) ا سذذذمد بقصذذذد الوعذذذاء ابلاذذذرر

 .(0)عيها ا ارورة ي واصلة عسيأيت حكم جتديد الاية
ي  بقا ه يف ا سذمد؛ عفذي بطذ   اع كاعذه وجهذا    ولو نوع ا روج ين االع كاف

 .(3)واألصح أنه ال يبط)، كالوجهني يف الصو 
 .(5)ابلبط  " (4)  "وأعن بعض ا  أخرينقال الراععي

  

                                                             

يف أنه إدا عّرهب الوضوء، وطال الفص)  على الوجهني   )...ويكن بااء الوجهني( تكقلة ك   البغوي1)
 (.006/ 3؟ عيه وجها .( ان ر  ال هري  )ه) حي اج إىل جتديد الاية عبعد الاية

 (.3٩5/ 0(، وروضة الطالبني )4٩٩/ 6( ان ر  اجملقو  )0)
 (.170/ 3(، وحتفة احلبي  )063/ 3ةيط )(، وشرا يشك) الو 4٩1/ 6( ان ر  ع ح العزيز )3)
  هم ين بعد األربعقا ة، وأيا وقت ابن حمر وقبله عهم بعد الشيخني عهم ين ( ا  أخرو 4)

 (.70(، ويعمم يصطلرات الشاععية )ل 170ا  أخرين. ان ر  هناية ا طل  )ا قدية/ 
 (.063/ 3(، وشرا يشك) الوةيط )4٩1/ 6. ان ر  ع ح العزيز )( ياهم ابن الص ا5)
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وهممو كممل مسمملم عاقممل طمماهر الطهممارم ، النالممث: املعتِكممف بكسممر الكمماف الممركن
  فينممممممدرج فيممممممه الصمممممميب املميممممممز واملممممممرأم والعبممممممد  فيصممممممح اعتكممممممافهم  (0()1)الكمممممم  
فلمممو ، لكمممن ال جيمممول للممممرأم املزوجمممة والرقيمممق بغمممري إذن المممزوج والسممميد، (3)كصممميامهم

وكمذا لمو اعتكفما مذهنمما ، (4)وكان  ما إخراجهمما، وصح اعتكافهما، اعتكفا  عصيا
 .(5)تطوعاً  كان  ما إخراجهما
إد  الذذزوج والسذذيد؛ علهقذذا ياعهقذذا يذذن  (6)عذذن  نذذرراس بغذذ ، ولذذو نذذررا اع كاعذذاً؛ نُِ ذذر

عذذذن  كذذا  الزيذذذا  ، وإ  أد  يف الشذذرو ، عذذذن  شذذرعا عيذذذه؛ علهقذذا إخراجهقذذذا، الشذذرو  عيذذه
وإ  كذا  الزيذذا   ذذ  ، يعياذاً أو  ذذ  يعذني لكذذن شذرطا ال  ذذاب  عيذه؛ أ مذذز أقذا إخراجهقذذا

أظهرمهذذا  اجلذذواز وبذذه جذذز   عذذن  أ يشذذرتطا ت ابعذذا؛ عفذذي جذذواز إخراجهقذذا وجهذذا  ، يعذذني
 .(7)ا  و 

عذذذن  تعلذذذق بزيذذذا  يعذذذني؛ علهقذذذا الشذذذرو  عيذذذه بغذذذ  إد  يف ، وإ  كذذذا  نذذذرراس إبدهنقذذذا
 .(8)الشرو 

                                                             

  أي الطهارة ين احلدث األك   وهو أير اع باري يقو  ابجلسم كله عيقا  ين ( الطهارة الك ع1)
  به وهو ال يقم، وا قصود هاا صرة الص ة ويا يف حكقها، ويرتف  هرا احلدث ابلغس) أو 

(، 65/ 1(، وحتفة ا  اج )02٩والافا  واجلاابة. ان ر  كفاية األخيار )ل   الاقاء ين احليض
 (.50/ 1والفقه ا اهمي )

 (.436/ 1(، وأةىن ا طال  )3٩6/ 0( ان ر  روضة الطالبني )0)
 (.038/ 0غرر البهية )(، وال476/ 6( ان ر  اجملقو  )3)
 (.4٩0/ 6(، وع ح العزيز )570/ 3( ان ر  البيا  )4)
 (.3٩6/ 0(، وروضة الطالبني )477/ 6  "ب  خ ف عاد ".  ان ر  اجملقو  )( قال الاووي5)

 ب(.047( هناية اللوحة )(6
 (.418  ل  (، وال  قة )ك اب الصو 4٩0/ 6( ان ر  ع ح العزيز )7)
 (.1٩5/ 0(، ويغ  ا  اج )478/ 6( ان ر  اجملقو  )8)
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إ   (1)لكذن لذه ا يذار، علو اب  السيد العبد قب) دلا الزين؛ أ يكن للقشرتي ياعذه
عذندا شذرعا ابمد ؛ أ ، إبد وإ  أ ي علق بذزين يعذني؛ أ يكذن أقذا الشذرو  إال ، (0)جه)

، يلذذز  إمتايذذه ابلشذذرو  عيذذه (4)ا طلذذق وهذذرا يبذذ  علذذى أ  الاذذرر، (3)يكذذن أقذذا ا ذذروج ياذذه
 .(5) وعيه خ ف

ُذذذَدبَّر (7)وأّ  الولذذذد (6)وال عذذذرهب يف دلذذذا كلذذذه بذذذني العبذذذد واأليذذذة والِقذذذنّ 
وأيذذذا ، (٩()8)وا 

، (11)بغذذ  إد  ةذذيدس وبذذه قطذذ  اجلقهذذور علذذه أ  يع كذذف يف أصذذح الذذوجهني (12)ا كاتَذذ 

                                                             

وشرعاً  طل  خ  األيرين ين إيضاء العقد  يصدر ين اخ ار، ف ار، اخ ياراً.  لغًة  اةم ( ا يار1)
(، 64/ 0(، ويعمم ا صطلرات واأللفاظ الفقهية )067/ 4أو عسخه. ان ر  لسا  العرب )

 (.420/ 0(، ويغ  ا  اج )330/ 4وحتفة ا  اج )
 (.004/ 3(، وهناية ا  اج )382/ 3يف عسخ البي . ان ر  الامم الوهاج ) ( أي  له ا يار0)
 (.1٩6/ 0(، ويغ  ا  اج )478/ 6( ان ر  اجملقو  )3)
طلق  هو أ  يل ز  قربًة يا هلل تعاىل دو  تعليق على حصول نعقة، أو دع  بلّية. ان ر  ا  ( الارر4)

 (.03/ 3(، والفقه ا اهمي )403/ 18هناية ا طل  )
 (.3٩6/ 0(، وروضة الطالبني )478/ 6( ان ر  اجملقو  )5)
ورمبا قالوا عبيد أقاا ، مث  ( الِقنُّ  العبد إدا ُيِلا هو وأبواس، ويس وي عيه االثاا  واجلق  وا ؤنث.6)

 (.53(، وأني  الفقهاء )ل  517/ 0(، وا صباا ا ا  )0184/ 6ان ر  الصراا )مق  على أِقاَّة. 
(، 88  هي األية الم ولدت ين ةيدها يف يلكه. ان ر  يعمم لغة الفقهاء )ل  ( أّ  الولد7)

 (.05والقايو  الفقهي )ل  
َُدبَّر  أي الري عّلق ةيدس ع قه على يوته، مّسي به؛ أل  ا وت دبر احلياة ودبر ك) شيء يا 8)

( ا 
 (.044/ 3(، ويعمم ا صطلرات واأللفاظ الفقهية )044)ل  وراءس. ان ر  حترير ألفاظ ال ابيه 

 (.3٩6/ 0(، وروضة الطالبني )478/ 6( ان ر  اجملقو  )٩)
  الرقيق الري ن عقد بياه وبني ةيدس على أ  يدع  له يبلغاً ين ا ال  وياً ليص  حراً. ( ا كاَت 12)

 (.33٩/ 3(، ويعمم ا صطلرات واأللفاظ الفقهية )455ان ر  يعمم لغة الفقهاء )ل  
(، وروضة 182/ 3وحلية العلقاء )(، 526/ 3. ان ر  احلاوي الكب  )( وصرره الاووي11)

 (.3٩6/ 0الطالبني )
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ووجه  خر  أ  يدته إ  كانت يسذ ة ال يضذر  ، (1)وعيه وجه  أنه ي وقف على إد  السيد
 .(0)كسبه أو كانت ال متاعه ين الكس  كا ياطة؛ جاز بغ  إدنه

ُذذبعَّضوأيذذا 
بغذذ   ؛ أ يكذذن لذذه االع كذذاف(4)عذذن  أ يكذذن بياذذه وبذذني ةذذيدس ُيَهذذاأَية (3)ا 
 .(5)وإ  كا  بياهقا يهاأية؛ اة ق) به يف نوب ه دو  نوبة ةيدس، إد  ةيدس

 .(6)وعيه وجه  أ  اع كاعه يف نوب ه كاع كاف ا كات ؛ عيميء عيه ا  ف
ُبَذراَةمُ الضابط الكاعر واجملاو  والسكرا  وا غقى عليه و وفرج ين 

والصيب الذري  (7)ا 
 .(٩)وال عرهب بني الكاعر األصلي وا رتد، (8)أ يّيز؛ ع  يصح  اع كاعهم

؛ عقذذد نذ  علذذى أنذه "ال يبطذذ) ابلذذردة ولذو طذذرأت الذردة والُسذذكر يف أثاذاء االع كذذاف
، (11)ونذذذ  علذذذذى أنذذذه "لذذذو ةذذذذِكر مث أعذذذاهب؛ يسذذذذ أنف"، (12)عذذذاد إىل امةذذذذ  "ويبذذذ  إدا 

 ولألصراب عيهقا طرهب 
                                                             

 (.002/ 3(، وال هري  )346/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 1)
 (.474/ 3(، حتفة ا  اج ي  حواشي الشرواين والعبادي )1٩6/ 0( ان ر  يغ  ا  اج )0)
ُبَذعَّض3)

(، 31لعبد الري أُع ق بعضه وبقي بعضه اآلخر رقيقاً. ان ر  يعمم لغة الفقهاء )ل    ا( ا 
 (.16٩/ 0ويعمم ا صطلرات واأللفاظ الفقهية )

َهاأَيَُة  قسقة ا ااع  على ال عاق  وال ااوب. ان ر  ال عريفات )ل  4)
ُ
(، ويعمم لغة الفقهاء 037( ا 

 (.466)ل  
 (.4٩7(، وع ح الرمحن )ل  038/ 0( ان ر  الغرر البهية )5)
 (.478/ 6(، وكفاية الابيه )477/ 6( ان ر  اجملقو  )6)
ُبَذراَةُم  الرع به ال ةا ، وهى  علة يعروعة، تزي) العق)، وهى، ورية  تصي  الدياغ نفسه، 7)

( ا 
وت قديها محى يطبقة دا قة، ي  ثق) الرأ ، ومحرة شديدة، وصدا ، وكراهية الضوء، عيزول 

 (.025/ 3(، ويعمم ا صطلرات واأللفاظ الفقهية )٩8/ 0عق). ان ر  الا م ا س عرب )ال
 (.382/ 3(، والامم الوهاج )475/ 6( ان ر  اجملقو  )8)
 (.476/ 6(، واجملقو  )570/ 3( ان ر  البيا  )٩)
. ان ر  احلاوي الكب  ( أ أقف عليه يف األ ، لكن حكاس عن الا     واحد ين أ قة ا ره 12)

 (.5٩1/ 3(، والبيا  )335/ 3) (، وةر ا ره 4٩4/ 3)
 (.116/ 0( ان ر  األ  )11)
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أحذذذدها  أ  يف ا سذذذأل ني قذذذولني نقذذذ ً وخترمذذذاً  أحذذذدمها  أهنقذذذا ال يبط نذذذه. والثذذذاين  
 .(1)أهنقا يبط نه

وهذذو أصذذح عاذذد ، والطريذذق الثذذاين  تقريذذر الاصذذني وهذذو أنذذه يبطذذ) ابلُسذذكر دو  الذذردة
 .(0)شيخ أا حايد وأصرابهال

 .(3)والثالث  القط  أبهنقا ال يبط نه
 (4)واميذذا  والبغذذوي وا  ذذو  والراععذذي والرابذذ   القطذذ  أبهنقذذا يبط نذذه واخ ذذارس القفذذال

 .(5)و خرو 
، وأيذذا الذذردة عذذن  طذذال زياهذذا؛ عكذذرلا، وا ذذاي   أ  الُسذذكر يبطلذذه؛ الي ذذداد زيانذذه

 .(6)وإ  قصر؛ ع 
السذاد   أنذه يبطذ) ابلذردة دو  الُسذذكر عكذ  الذا  وأ يذركرس إال اميذا  والغذذزا ؛ 

 .(8)وأيا الُسكر؛ عكام قاء، الردة العبادة (7)] ااعاة[
يشذذعر أب  ا ذذ ف يف أ  الذذردة والُسذذكر هذذ) فذذ      " وكذذ   الغذذزا قذذال الراععذذي

وعذذرض ، (٩)ابالع كذذاف أ  يسذذ قر يعهقذذا ةالذذه عننذذه جعلهقذذا يذذانعني يذذن الصذذرة )أوال(

                                                             

 (.3٩7/ 0(، وروضة الطالبني )518/ 6( ان ر  اجملقو  )1)
 (.3٩7/ 0(، وروضة الطالبني )4٩5/ 6( ان ر  ع ح العزيز )0)
 (.474/ 6(، وكفاية الابيه )173/ 4 هقات )( ان ر  ا3)

 أ(.048( هناية اللوحة )(4
(، 458(، وال  قة )ك اب الصو  ل  036/ 3(، وال هري  )113/ 4( ان ر  هناية ا طل  )5)

 (.4٩6/ 6وع ح العزيز )
 (.3٩7/ 0(، وروضة الطالبني )518/ 6( ان ر  اجملقو  )6)

(، ويكن أ  أنيت بكلقة 113/ 4ين هناية ا طل  )يف ا خطوحب )مابحة(، وال صوي  (7) 
 )محباحب(.

 (.477/ 6(، وكفاية الابيه )567/ 0(، والوةيط )110/ 4( ان ر  هناية ا طل  )8)
 (.4٩7/ 6( هرس اللف ة    يوجودة يف ع ح العزيز )٩)
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، وكذذ   اميذذا  كا صذذرا بذذه ولذذي  هذذو كا سذذاعد عليذذه، (1)ا ذذ ف يف الفسذذاد بعروضذذهقا
ُسذكر يع ذداً بذه حذن واألصراب جعلوا ا ذ ف يف أنذه هذ) يبقذى يذا تقذد  علذى الذردة وال

عأيذذا زيذذذن ، ي  ابعذذاً  أ  يبطذذ) حذذذن حي ذذاج إىل االةذذ ئااف إدا كذذا  االع كذذذاف، يبذذىن عليذذه
أنه ال اع كذاف عيذه؛ عذن  الكذ   يف أنذه يبذ   (0)الردة والُسكر عا فهو  ين ن  الشاععي

أو يس أنف إمنا يا  م عاذد حصذول االخذ  ل يف احلذال وقذد نذ  الشذيخ أبذو علذي و ذ س 
يف اح سذذاب زيذذن  (3)ونقذذ) صذذاح  ال هذذري ، قطعذذاً  علذذى أ  زيذذن الذذردة يذذن االع كذذاف

 .(4)ا ا " ان هى وقال  ا ره ، السكر وجهني
عذذن  أ فذذرج يذذن ا سذذمد؛ أ يبطذذ) ، ولذذو طذذرأ جاذذو  أو إ قذذاء يف أثاذذاء االع كذذاف

 .(6)(5)وإ  خرج؛ عا شهور الري قط  به اجلقهور أنه ال ياقط  ت ابعه، اع كاعه
عذذن الذذا  أنذذذه  الطذذ ي وحكذذاس القاضذذي (7)االتفذذاهب عليذذه يف اجملاذذو  وزعذذم ا ذذاوردي

 .(8)قال  "لو بقي يف اجلاو  ةاني مث أعاهب؛ بىن"
وأ يكذذن حفذذ   و خذرو   "إ  أ فذذف يذذن تلويذث ا سذذمد يذذن ام قذاء قذال ا  ذذو 

وأصذذذذذذرقا  أنذذذذذذه ال ، اجملاذذذذذذو  يف ا سذذذذذذمد؛ عفيذذذذذذه القذذذذذذوال  اآلتيذذذذذذا  يف ا ذذذذذذريض إدا خذذذذذذرج
 .(٩)يبط)"

                                                             

 ( أي  بطرو هقا.1)
 (.116/ 0( ان ر  األ  )0)
 (.038/ 3( ان ر  ال هري  )3)
 (.4٩8-4٩7/ 6ان ر  ع ح العزيز )( 4)

 هاا شط  على )األلف وال  ( يف )ت ابعه(.(5) 
 (.14٩(، والسراج الوهاج )ل  475/ 3(، وحتفة ا  اج )81( ان ر  ياهاج الطالبني )ل  6)
 (.4٩5/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )7)
 483(، وال عليقة الك ع )ل 118/ 0أعلم". ان ر  األ  )  " وهو الصواب وهللا ( قال الاووي8)

 (.518/ 6حتقيق  عيص) شريف دمحم(، واجملقو  )
 (.517/ 6(، واجملقو  )458( ان ر  ال  قة )ك اب الصو  ل  ٩)
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وجهذذا  خمرجذذا  يذذن  ويف زيذذن ام قذذاء، (1)وال حُيسذذ  زيذذن اجلاذذو  يذذن االع كذذاف
 ا  ف يف بط   الصو  ابم قاء يف بعض الاهار 

 .(0)"  "إنه ا ره وقال ا  و ، أحدمها  حُيس 
 .(3)  ال-وبه قط  ا اوردي-واثنيهقا 

ولذذو ، (4)اجلاذذ  واحلذذا ض والافسذذاء؛ عذذ  يصذذح اع كذذاعهموفذذرج يذذن الضذذابط أيضذذاً 
ولذذذذذذو يكثذذذذذذت؛ أ حيسذذذذذذ  يذذذذذذن ، طذذذذذذرأ حذذذذذذيض أو نفذذذذذذا ؛ وجذذذذذذ  ا ذذذذذذروج يذذذذذذن ا سذذذذذذمد

تفصذذي) وخذذ ف  (6)ا   ذذاب  ويف جذذواز الباذذاء علذذى يذذا ةذذبق يف االع كذذاف، (5)االع كذذاف
 أييت ين بعد إ  شاء هللا تعاىل.

؛ أ فذذذذَف عذذذذن  طذذذذرأت مبذذذذا يبطذذذذ) االع كذذذذاف، ولذذذذو طذذذذرأت اجلاابذذذذة علذذذذى ا ع كذذذذف
وإ  طذرأت مبذا ال يبطلذه كذاالح    واجلقذا   ةذياً وامنذزال اب باشذرة عيقذا دو  ، (7)احلكم

عذذذذن  أ يكاذذذذه اال  سذذذذال يف ، (8)ععليذذذذه ا بذذذادرة إىل الغسذذذذ)الفذذذرج إدا قلاذذذذا إهنذذذذا ال تبطذذذذ)؛ 
وإ  أيكاذذذذذه اال  سذذذذذال عيذذذذذه؛ علذذذذذه ا ذذذذذروج ، ا سذذذذذمد؛ عهذذذذذو يضذذذذذطر إىل ا ذذذذذروج عيخذذذذذرج

 .(٩)وال ياقط  اع كاعه، ل   سال خارجه أيضاً 

                                                             

 (.14٩(، والسراج الوهاج )ل  3٩7/ 0( ان ر  روضة الطالبني )1)
 (.458( ان ر  ال  قة )ك اب الصو  ل  0)
 (.4٩5/ 3ر  احلاوي الكب  )( ان 3)
 (.4٩7(، وع ح الرمحن )ل  408/ 6( ان ر  كفاية الابيه )4)
 (.1٩7/ 0(، ويغ  ا  اج )4٩٩/ 6( ان ر  ع ح العزيز )5)

 ب(.048( هناية اللوحة )(6
 (.3٩8/ 0(، وروضة الطالبني )4٩٩/ 6( ان ر  ع ح العزيز )7)
 (.506/ 6(، واجملقو  )037/ 3( ان ر  ال هري  )8)
 (.454/ 6(، وكفاية الابيه )522/ 6( ان ر  ع ح العزيز )٩)
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؛ (1)علذذذذى ا ذذذذره  ولذذذذو أقذذذذا  وهذذذذو جاذذذذ ؛ أ حيسذذذذ  زيذذذذن اجلاابذذذذة يذذذذن االع كذذذذاف
وهذو  ، وعيذه وجذه أنذه حيسذ  لذه، عاع كف جاباً؛ أ حيس  لذه ولرلا لو نرر االع كاف

 .(0)كا  ف يف اح ساب زين الُسكر
بياهقذذا وحكذذى عيهقذذا ث ثذذة أوجذذه  اثلثهذذا  حيسذذ  زيذذن الُسذذكر دو   ومجذذ  البغذذوي

 .(3)وعصيا  السكرا  ابلشرب، اجلاابة؛ أل  عصيا  اجلا  اب كث
  

                                                             

 (.563/ 0(، وعمالة ا  اج )81( ان ر  ياهاج الطالبني )ل  1)
 (.038/ 3( ان ر  ال هري  )0)
 ( ان ر  ا صدر السابق.3)
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ويسممتوي ، واالعتكمماف خيممتص ابملسمماجد، الرابممع: املعتَكممف بفممتح الكمماف الممركن
 .(0)غريهوهو يف اجلامع أوىل من ، (1)فيه سائر املساجد

 .(4)إىل اخ صاصه به يف القدمي (3)وقي)  إ  الشاععي أويأ
وحكذذذى ، (5)وال يصذذذح اع كذذذاف ا ذذذرأة يف يسذذذمد بي هذذذا وهذذذو ا ع ذذذزل ا عذذذد للصذذذ ة

 .(6)وأنكرس مجاعة و ّلطوا  قله، أنه يصح عيه بعضهم عن القدمي
وهذذذو أوىل ، (8)بي ذذذه وجهذذذا  (7)يف صذذذرة اع كذذذاف الرجذذذ) يف يسذذذمد وعلذذذى القذذذدمي

 .(12)  "ال خ ف عيه"وقال القاضي، (٩)اب ا 
والذم ، ك) ايرأة يكرس أا حضور اجلقاعة؛ يكرس أا ا روج ل ع كاف  وعلى اجلديد

 .(11)يكرس أا دلا؛ ال يكرس أا هرا ال
 .(13()10)وال عرهب يف ا سمد بني أةفله أو ةطره وداخله ورحب ه

                                                             

 (.175/ 4(، وا هقات )521/ 6( ان ر  ع ح العزيز )1)
 (.٩6/ 4(، وهناية ا طل  )4٩1/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )0)
( امياء  امتيا  بعبارة ليست صرحية يف احلكم لكاه يفهم ياها بطريق اللزو . ان ر  يصطلرات 3)

 (.348ا راه  الفقهية )ل  
 (.3٩8/ 0(، وروضة الطالبني )318/ 3) (، وةر ا ره 181/ 3( ان ر  حلية العلقاء )4)
 (.466/ 3(، وحتفة ا  اج )521/ 6(، وع ح العزيز )574/ 3ان ر  البيا  ) (5)
 (.176/ 4(، وا هقات )482/ 6( ان ر  اجملقو  )6)

 ( هاا شط  على األلف وال   يف كلقة )ا سمد(.(7
 .نف) عفي البيت أعض) أب  ص ة نفله يف بي ه أعض) وأص) االع كاف ( عيه وجها   أحدمها  موز اع بارًا8)

/ 3) والثاين  ال موز ويع   بفرضه وعرضه يف ا سمد أعض) إ ف ا رأة. ان ر  ةر ا ره     
 (.408/ 6(، وكفاية الابيه )31٩

 (.373/ 3(، والامم الوهاج )482/ 6( ان ر  اجملقو  )٩)
 (.0٩8(، وتكقلة ا طل  العا  )ك اب الصو  ل  408/ 6الابيه )( ان ر  كفاية 12)
 (.3٩8/ 0(، وروضة الطالبني )523/ 6( ان ر  ع ح العزيز )11)
 (.123(، وال عريفات الفقهية )ل  17٩/ 1. ان ر  الا م ا س عرب )  َصرُاه وةاحُ ه( َرَحَبُة ا سمد10)
 (.1٩2/ 0(، ويغ  ا  اج )4٩5/ 3احلاوي الكب  ) ( ان ر 13)
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 ولو نرر أ  يع كف يف يسمد بعياه؛ عفي تعيياه طرهب 
 .(1)أنه إ  عنّي ا سمد احلرا ؛ تعنّي  أصحها:

عاذذذه إال ابالع كذذذاف يف الكعبذذذة أو يف   "والذذذري ي بذذذني   أ  ال فذذذرج قذذذال الِعقذذذراين
 (3)وإ  عذذذذذذنّي  ذذذذذذ س ]و ذذذذذذ [، (0)وقذذذذذذد يذذذذذذر يف ابب االةذذذذذذ قبال"، ر دو  ا سذذذذذذمداحِلمذذذذذذ

وإ  عذذنّي أحذذد ا سذذمدين؛ عفذذي تعيياذذه قذذوال   ، (4)يسذذمدي األقصذذى وا دياذذة؛ أ ي عذذني
 .(5)أصرهقا  أهنقا ي عياا 
وقيذذ) ، أ  يف تعيذذني يذذا عذذدا ا سذذمد احلذذرا  قذذولني ةذذريج ابذذنعذذن  والطريممق النمماي:

 .(6)وجها 
  (8)القولني (7)أ  يف تعيني الك) والنالث:

 .(٩)قال اميا   وهو ظاهر الا ، أحدمها  أهنا ت عني

                                                             

 (.47٩/ 6(، واجملقو  )4٩1/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )1)
 (.578/ 3( ان ر  البيا  )0)

 (.0٩٩يف ا خطوحب )وعني( وال صوي  ين تكقلة ا طل  العا  )ك اب الصو  ل  (3) 
 (.436/ 6(، وكفاية الابيه )525/ 6( ان ر  ع ح العزيز )4)
(، وع ح الرمحن )ل  047/ 1(، وامقاا  يف ح) ألفاظ أا شما  )47٩/ 6( ان ر  اجملقو  )5)

4٩7.) 
طرد القولني عيقا عدا ا ساجد  والاووي وابن الرععة و  هم عن ابن ةريج ( الري حكاس الراععي6)

(، وكفاية 481/ 6(، واجملقو  )525/ 6 ا سمد احلرا  عقط. ان ر  ع ح العزيز )الث ثة ولي  يف
 (.436/ 6الابيه )

 أ(.04٩( هناية اللوحة )(7
(، ٩7/ 4( ا قصود ب عيني الك)  أ  يعنّي يسمدًا    ا ساجد الث ثة. ان ر  هناية ا طل  )8)

 (.17٩/ 4وا هقات )
"إدا أوج  ا رء على نفسه اع كاعاً يف يسمد، عاهند  ا سمد (  115/ 0( حيث قال يف األ  ) ٩)

عننه يرج  إدا ب  ا سمد، ويب "، قال ابن الرععة  "علوال تعنيُّ ا سمد أليرس اب روج إىل يسمد 
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عيقذذا  حيذذث قلاذذا ال ي عذذني يسذذمد ل ع كذذاف ابلاذذرر عذذاألوىل االع كذذاف :التفريممع
يف يسذذذذمد أ يكذذذذن لذذذذه االن قذذذذال إىل يسذذذذمد  خذذذذر؛  ولذذذذو شذذذذر  يف االع كذذذذاف، (1)عّياذذذذه

يثذذ) تلذذا لكذذن لذذو ان قذذ) يف خروجذذه لقضذذاء احلاجذذة إىل  خذذر علذذى ، النقطاعذذه اب ذذروج
 .(0)وبه قط  مجاعة ا ساعة أو أقرب؛ كا  له دلا يف أصح الوجهني

مبسذذذذذمد  ذذذذذ  ا سذذذذذاجد الث ثذذذذذة إال يف    "وال ي عذذذذذني االع كذذذذذافقذذذذذال ابذذذذذن القذذذذذال
 يوضعني 

 .(3)الوجهنيأحدمها  هرا أي  يف أحد 
والثاين  أ  يارر اع كاف ةبعة أاي  عقا زاد ةذابعة عذ  مذوز إال يف اجلذاي  إ  كذا  

 .(4)ين أه) عرض اجلقعة وهو يفر  على القولني"
وإ  عذنّي يسذمد ، عذن  عذنّي ا سذمد احلذرا ؛ أ يقذم  ذ س يقايذه، وحيث قلاا  ي عني

وإ  عذذذنّي يسذذمد األقصذذذى؛ أ يقذذذم  ذذذ س ، يقايذذه إال ا سذذذمد احلذذذرا  ا دياذذة؛ أ يقذذذم  ذذذ س
 .(5)يقايه إال ا سمد احلرا  ويسمد ا دياة

يف زيذذذذن يعذذذذني؛ عالصذذذذريح الذذذذري قطذذذذ  بذذذذه اجلقهذذذذور  أنذذذذه  ولذذذذو نذذذذرر االع كذذذذاف 
وهذذذرا ، وكذذذا  قضذذذاءاً ، وأجذذذزأس، وإ  أّخذذذرس عاذذذه؛ أمثِ ، عذذذن  قّديذذذه عليذذذه؛ أ مز ذذذه، (6)ي عذذذني

                                                                                                                                                                     

 ثة"   " وا ره  أنه ال ي عني ل ع كاف يسمد    الث خر حن ي م هاام."، وقال الاووي
 (.437/ 6(، وكفاية الابيه )481/ 6(، واجملقو  )٩7/ 4ان ر  هناية ا طل  )

 (.438/ 1(، وأةىن ا طال  )481/ 6( ان ر  اجملقو  )1)
ِي ي. ان ر  ع ح العزيز ) ( ياهم الراععي0)  (.374/ 3(، والامم الوهاج )527/ 6والدَّ
ع كاعا ي  ابعا، مث يشر  عيه يف يسمد، ع  موز له االن قال إىل   س؛ أل  خروجه ( وهو أ  يارر ا3)

 (.435/ 6(، وكفاية الابيه )577/ 3ل ن قال يقطعه، ودلا ال موز. ان ر  البيا  )
 (.435/ 6(، وكفاية الابيه )577/ 3(، والبيا  )045( ان ر  ال لخي  البن القال )ل 4)
 (.3٩٩/ 0(، وروضة الطالبني )526/ 6)( ان ر  ع ح العزيز 5)
 (.480/ 6(، واجملقو  )527/ 6( ان ر  ع ح العزيز )6)
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عذذذذن  كذذذذا  بعذذذذرر؛ عفذذذذي القضذذذذذاء ، إ  تركذذذذه بغذذذذ  عذذذذرر القضذذذذاء واجذذذذ  علذذذذى الصذذذذريح
 .  (1)وجها 

ومذراي  عيقذا إدا عذنّي للصذو  ، والثاين  ال ي عني؛ عيموز له تقديه عليه و خ س عاه
 ؟(0)ه) ي عني، زيا ً 

يذذن ةذذا ه يف  كقذذا لذذو نذذرر اع كذذاف شذذهر ريضذذا ولذذو نذذرر اع كذذاف شذذهر يضذذى  
 .(3)وأ يلزيه شيء، شوال؛ أ يصح نررس

  

                                                             

 (.438/ 1(، وأةىن ا طال  )480/ 6( ان ر  اجملقو  )1)
 (.3٩٩/ 0(، وروضة الطالبني )527/ 6( ان ر  ع ح العزيز )0)
".  ؛ لفساد نررس ن  عليه الشاععي يف األ  واتبعه األصراب  " ال يلزيه ب  خ ف( قال الاووي3)

 (.4٩3/ 6(، واجملقو  )118/ 0ان ر  األ  )
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يف مسجد أرضه مستنجرم وُوقمف بنما ه مسمجداً علمى  فرع: ال يصح االعتكاف
 .(0()1)القول بصحة الوقف

لَذذةُ  وحنوهذذا ويوقذذف يسذذمداً؛ عيصذذح  (4)عيذذه أ  يُبذذىن عيذذه ُصذذفَّةة  يف االع كذذاف (3)واحلِيذا
ولذذذذذذذي  الفذذذذذذذر  ياقذذذذذذذوالً عذذذذذذذن ، عيهذذذذذذذا كقذذذذذذذا يصذذذذذذذح علذذذذذذذى ةذذذذذذذطره وجدرانذذذذذذذه االع كذذذذذذذاف
 .(6()5)ا  قديني

  

                                                             

   لغًة  احلب .( الوقف1)
(، 46٩/ 04وشرعاً  حب  العني على يلا الواقف وال صدهب اب افعة. ان ر  اتج العرو  ) 

 (.053(، وال عريفات )ل  72الفقهاء )ل   وأني 
 (.016/ 3(، وهناية ا  اج )464/ 3( ان ر  حتفة ا  اج ي  حواشي الشرواين والعبادي )0)
َلة  لغًة  احلرهب يف تدب  األيور. واصط حاً  يا حيّول العبد عقا يكرهه إىل يا حيبه. وقي)  3) ( احلِيذا

(، واحلدود األنيقة 157/ 1رو   ان ر  ا صباا ا ا  )ال وص) مبا هو يشرو   ا هو    يش
 (.18٩(، ويعمم لغة الفقهاء )ل  73)ل  

( ُصفَّة ا سمد  يقعد ابلقرب ياه ُي َّل)، وُصفَّة البايا   طُرّته. والُصفة  ال ُّلة. ان ر  يشارهب 4)
 (.1324/ 0)(، ويعمم اللغة العربية ا عاصرة 1٩5/ ٩(، ولسا  العرب )52/ 0األنوار )

  هم أصراب األوجه الرين كانوا يف القر  الراب ، وخصوا اب  قديني متيزًا أم عقن ( ا  قديو 5)
(، ويصطلرات 41(، وةلم ا  علم ا  اج )ل  170بعدهم. ان ر  هناية ا طل  )ا قدية/ 

 (.038ا راه  الفقهية )ل  
 (.370/ 3(، والامم الوهاج )1٩2/ 0 اج )( ان ر  يغ  ا 6)
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 الفصل الناي
 يف موجبات ألفاظ النذر

 والا ر يف ث ثة أيور 
، وإن قمّدره مبمدم، ومن نذر اعتكافاً فتن أطلقمه  فقمد ممر حكممه، الول: التتابع

 :(1)فتما أن يطلقها أو يعّينها
كما لو قال: ل علي أن أعتكمف   (2)فتن شرط التتابع، احلالة الوىل: أن يطلقها

 .(3)و  جيز له التفريق، شهرًا متتابعاً  لزمه
 وإ  شرحب ال فريق كقا لو قال  أصو  شهراً ي فرقاً؛ عفي جواز ال  اب  طريقا  

ععلذذذذى هذذذذرا لذذذذو نذذذذرر ، أصذذذذرهقا  نعذذذذم. واثنيهقذذذذا  ال، (4)أحذذذذدمها  عيذذذذه ]وجهذذذذا [
 .(5)اع كاف عشرة أاي  ي فرقة عاع كف عشرة ي والية؛ حص) له ياها مخسة

 .(6)ال  اب والطريق الثاين  وبه قال األكثرو  القط  دواز 
 وإ  أطلق وأ يشرتحب ت ابعاً وال تفرقاً 

لكذن يسذ ر  ال  ذاب  ، عالري قط  به اجلقهور أنه موز أ  يع كف ي  ابعاً وي فرقذاً 
 .(7)وعلى هرا علو نوع ال  اب  وأ ي لف  به؛ أ يلزيه يف أصح الوجهني

 .(8)قوالً أنه يلزيه ال  اب  وإ  أ ياوس ابن ةريجوخرّج 

                                                             

 (.528/ 6( ان ر  ع ح العزيز )1)
 ب(.04٩( هناية اللوحة )(0
 (.626/ 1(، وبداية ا  اج )4٩3/ 6( ان ر  اجملقو  )3)

 يف ا خطوحب )وجهني( وا ثبت هو الصواب.(4) 
 (.4٩3/ 6(، واجملقو  )33٩/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 5)
 (.184/ 4(، وا هقات )3٩٩/ 0( ان ر  روضة الطالبني )6)
 (.4٩3/ 6(، واجملقو  )115/ 4( ان ر  هناية ا طل  )7)
 (.380/ 3(، والامم الوهاج )33٩/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 8)
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 ين أاي ؟  (1)ولو نرر اع كاف يو  عه) مز ه أ  يع كف يقدارس يف ةاعات
 .(0)وإ  أطلق؛ أجزأس، عيه ث ثة أوجه  اثلثها  إ  نوع اليو  ي  ابعاً؛ أ مز ه

اع كذذف يف أثاذذاء الاهذذار وخذذرج بعذذد ا غذذرب علذذو ، (3)عذذن  قلاذذا  ال مز ذذه وهذذو األصذذح
مث عذاد قبذ) طلذو  الفمذر واع كذف إىل يثذ) دلذا الوقذت وخذرج؛ أ مز ذه قطذ  بذه مجاعذذة 

 .(4)ياهم  الراععي
 .(5)وقال إنه اخ يار القفال الروايينوصرره ، وعيه وجه  أنه مز ه

 ولو أ فرج ليً ؛ عوجها  
 .(6)أحدمها  وهو ظاهر الا  وقول األكثرين أنه مز ه

 .(7)و خرو  أنه ال مز ه واثنيهقا  قول أا إةراهب وصرره ا اوردي
 .(8)قال اميا   "وهو ياقا "
يكفيذه ةذاعات أقصذر األاي ؛ ألنذه لذو  "وقذال األصذرابوإ  قلاا مز ه قذال اميذا   

 .(٩)اع كف أقصر األاي ؛ أجزأس"
، واعذرُتض عليذه عقذذال  "لذو عذذرهب علذى ةذذاعات أقصذر األاي  يف ةذذاني عذاألير كذذرلا

وإ  اع كذذذذف يف أاي  ي باياذذذذة يف الطذذذذول والقصذذذذر؛ عيابغذذذذي أ  ياسذذذذ  اع كاعذذذذه كذذذذ) يذذذذو  
                                                             

 )ةاعات(.( هاا شط  على )األلف وال  ( يف كلقة (1
 (.564/ 0(، وعمالة ا  اج )627/ 1( ان ر  بداية ا  اج )0)
 (.477/ 3(، وحتفة ا  اج )4٩4/ 6( ان ر  اجملقو  )3)
 (.4٩4/ 6(، واجملقو  )528/ 6( ان ر  ع ح العزيز )4)
 (.341/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 5)
(، وروضة الطالبني 4٩4/ 6. ان ر  اجملقو  )حكاس عن الا  الاووي ( أ أقف عليه يف األ ، لكن6)

(0 /422.) 
 (.52٩/ 6(، وع ح العزيز )521/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )7)
 (.116/ 4( ان ر  هناية ا طل  )8)
 (.117/ 4( ان ر  هناية ا طل  )٩)
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يا ذر إىل اليذو   وعلى هرا القيا ، إ  كا  ثلثاً عقد أخرج ين ثلث يا عليه، إليهابجلز ية 
ةذذاعات أقصذذر األاي  يف يذذو   (1)؛ وأذذرا لذذو اع كذذف ]بقذذدر[الذذري يوقذذ  عيذذه االع كذذاف

 . (0)طوي) أ يكفه"
هذذذذرا الوقذذذذت؛ عقذذذذد اتفقذذذذوا علذذذذى أنذذذذه يلزيذذذذه ولذذذو قذذذذال هلل علذذذذي أ  أع كذذذذف يويذذذذاً يف 

 .(4)لي ً  (3)وال موز أ  فرج، ين دلا الوقت إىل يثله ين اليو  الثاين االع كاف
 .(5)عيه توقفاً ين جهة ا عىن وأبدع الراععي

يذو  عيذدخ) ا سذمد قبذ) الغذروب ولو نرر اع كاف ليلة عهو كقا لو نذرر اع كذاف 
علو أراد امتيا  بقدرها ين ةاعات ين ليال؛ عفيه األوجه ، ويكث عيه إىل طلو  الفمر

 .(6)ا  قدية وال فري 
  

                                                             

 (.312ن تكقلة ا طل  العا  )ك اب الصو  ل  ( يف ا خطوحب )دو  ين(، وال صوي  ي1)
 (.117/ 4( ان ر  هناية ا طل  )0)

 أ(.052( هناية اللوحة )(3
 (.383/ 3(، والامم الوهاج )441/ 6(، وكفاية الابيه )422/ 0( ان ر  روضة الطالبني )4)
أل  ا ل ز  يو ، والبعضا  يو  وليلة، والليلة ا  خللة   "وعيه توقف ين جهة ا عىن؛ ( قال الراععي5)

ليست ين اليو ، ع  متا  ال  اب  بياهقا، كقا أهنا ال متا  وصف اليويني الكايلني ابل  اب ، 
/ 6والقيا  أ  مع) عا دة ال قييد يف هرس الصورة القط  دواز ال فريق ال   ". ان ر  ع ح العزيز )

52٩.) 
 (.383/ 3(، والامم الوهاج )4٩5/ 6قو  )( ان ر  اجمل6)
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كمذا أو العشمر   احلالة النانية: أن يعنّي املدم املقدرم كما لو نذر أن يعتكمف شمهرَ 
، (1)أو هذا الشهر أو العشر أو عشرم أايم من اآلن  فعليه الوفماء الخري من رمضان

والتتابع فيه واقع ضرورم ال قصداً حمل لمو أفسمد  خمره ابخلمروج بغمري عمذر أو سمبب 
 .(0)ولو تر  الكل  قضاه و  يلزمه التتابع يف القضاء،  خر    يلزمه قضاء ما مضى

 .(3)وعيه وجه  أنه يلزيه
ابل  ذاب  كقذا لذو قذال  "هلل علذي أ  أع كذف شذهر رجذ  ي  ابعذاً" ولو صرّا يف نذررس 

 عه) يلزيه االة ئااف إدا أعسد  خرس وم  ال  اب  يف قضا ه إدا عاته ؟ عيه وجها  
 .(4)وقط  به األكثرو ، أصرهقا  نعم

فمتن   يكمن عمنّي الزممان   جيزئمه  ، فرع: لو نذر اعتكاف يوم فاعتكف بدله ليلمة
 .(5)وإن كان عّينه  أجزأه، يصلي ركعتني هناراً فصالمها ليالً كمن نذر أن 

  

                                                             

 (.422/ 0(، وروضة الطالبني )511/ 6( ان ر  ع ح العزيز )1)
 (.02٩(، وكفاية األخيار )ل  006/ 3( ان ر  ال هري  )0)
 (.4٩3/ 6( ان ر  اجملقو  )3)
 (.510/ 6(، وع ح العزيز )583/ 3( ان ر  البيا  )4)
 (.048/ 0والغرر البهية )(، 4٩5/ 6( ان ر  اجملقو  )5)
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النظممر النمماي: يف أن الليممال يلممزم النمماذر اعتكافهمما إذا   يممنص عليهمما ويقمماس هبمما 
 وفيه صور:، (1)الايم إذا   ينص عليها

ولمو قمال ، (0)أايممه ولياليمه، الوىل: إذا نذر اعتكاف شهر  لزمه اعتكاف مجيعمه
 .(3)أو لياليه    يلزمه أايمه، هر    يلزمه لياليهأايم الش

 ولو أ ي لف  ب خصي  األاي  أو الليا  لكن نواس بقلبه؛ عوجها  
 .(4)أصرهقا  ال أثر لاي ه
 .(5)أنه كقا لو تلف  به واثنيهقا  قول القفال

أاي  عهذ) يلزيذه العشذرة أ  يكفيذه  ولو نذرر اع كاعذاً يطلقذاً بلسذانه ونذوع بقلبذه عشذرة
 .(6)يا يق  عليه االةم؟ عيه هرا  الوجها 

وإدا أطلق الشهر؛ يدخ) ا سمد قب) الغذروب يذن  خذر يذو  يذن الشذهر الذري قبلذه 
وإ  دخذ) يف أثاذاء شذهر؛ لزيذه اةذ كقال شذهر ابلعذدد ، ويكفيه اع كاعه وإ  كا   قصاً 

 .(7)ث ثني يوياً 
  

                                                             

 (.513/ 6( ان ر  ع ح العزيز )1)
 (.118/ 4(، وهناية ا طل  )522/ 3( حكى اجلوي  االتفاهب عليه. ان ر  احلاوي الكب  )0)
 (.4٩3/ 6(، واجملقو  )583/ 3( ان ر  البيا  )3)
 (.421/ 0(، وروضة الطالبني )513/ 6( ان ر  ع ح العزيز )4)
 (.4٩3/ 6و  )( ان ر  اجملق5)
 (.4٩3/ 6(، واجملقو  )43٩( ان ر  ت قة االابنة )ك اب الصو  ل 6)
 (.4٩3/ 6(، واجملقو  )513/ 6( ان ر  ع ح العزيز )7)
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، (0)معمه ليلمًة إال أن ينويهما (0)اعتكاف يموم    يلزممه أن ]يضمم[النانية: إذا نذر 
قممواًل: أن الليلممة تممدخل يف نممذر  لكممن حكممى الرافعممي، (4)عليممه (3)ونقممل اإلمممام االتفمما 

 .(5)اليوم إال أن ينوي يوماً بال ليلة وهو بعيد
وحنذذذذوس؛ عفذذذذي لذذذزو  اع كذذذذاف الليذذذذا  ولذذذو نذذذذرر اع كذذذاف يذذذذويني أو ث ثذذذذة أو عشذذذرة 

 ا  خللة بياهقا طرهب 
 أ  عيه ث ثة أوجه   أحدها:
 . (7)إال أ  يريد بياض الاهار،   نعم(6)أحدها

 (8)والشذذذذذذذيخ أبذذذذذذذو إةذذذذذذذراهب وصذذذذذذذرره الغذذذذذذذزا ، واثنيهقذذذذذذذا  ال يلزيذذذذذذذه إال إدا نواهذذذذذذذا
 .(٩)و خرو 

 .(12)وإال؛ ع ، إ  صرّا ابل  اب  أو نواس؛ لزيهوأصرها  عاد األكثرين أنه 
  "والوجذه أ  ي وةذط عيقذال إ  كذا  ا ذراد ابل  ذاب  تذوا  اليذويني؛ عذاحلق قال الراععذي

 .(11)؛ عاحلق الوجه الثالث"وإ  كا  ا راد به توا  االع كاف، الوجه الثاين
                                                             

 (.514/ 6( يف ا خطوحب )يصو (، وال صوي  ين ع ح العزيز )(1
 (.046/ 0(، والغرر البهية )4٩6/ 6( ان ر  اجملقو  )0)

 /ب(.052)( هناية اللوحة (3
 (.117/ 4( ان ر  هناية ا طل  )4)
 (.514/ 6( ان ر  ع ح العزيز )5)
 أي  أحد األوجه الث ثة.( 6)
 (.421/ 0(، وروضة الطالبني )007/ 3( ان ر  ال هري  )7)
(، 421/ 0( أبو اةراهب ا شار إليه هاا هو الش ازي صاح  ا هرب. ان ر  روضة الطالبني )8)

 (.315ا  )ك اب الصو  ل وتكقلة ا طل  الع
 (.4٩7/ 6واجملقو  ) (،572/ 0(، والوةيط )350/ 1ان ر  ا هرب ) (٩)
 (.421/ 0(، وروضة الطالبني )4٩7/ 6( ان ر  اجملقو  )12)

 (.514/ 6ان ر  ع ح العزيز )(11) 
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عقذال  إدا نذوع اع كذاف يذويني ، الذداريي  "وهذرا الذري اخ ذارس جذز  بذه قال الاووي
وإ  أ ، وإ  نذوع ا سذاعة يف الاهذذار كالصذو ؛ أ يلزيذه الليذذ)، ي  ذابعني؛ لزيذه الليلذة يعهقذذا

نذوع اع كذاف الليذا  هذ) تذدخ) األاي  ا  خللذة ودكر حنوس عيقا إدا ، ياو ت ابعا؛ عوجها 
 (1)بياهقا؟"

 هوهي الم أوردها الشيخ أبو حايد وابذن الصذباغ وا  ذو  ومجاعذة أنذ الطريقة النانية:
 .(0)وإال؛ عوجها ، إ  صرا ابل  اب  أو نواس؛ لزي ه الليلة ا  خللة بياهقا قطعاً 

وإ  نرر ، يلزيه اع كاف الليلة ا  خللة قطعاً   أنه إ  نرر اع كاف يويني؛ أ (3)النالنة
وهرس ، اع كاف ث ثة أاي  عصاعداً؛ عفي لزو  اع كاف الليا  ا  خللة بياهقا األوجه

 .(4)"وقال  "إهنا خ ف ظاهر ا ره ، الرواييننسبها اميا  إىل ا راوزة واة رساها 

ولذذذذو نذذذذرر اع كذذذذاف ليل ذذذذني أو ثذذذذ ث أو عشذذذذرة وحنذذذذوس؛ عفذذذذي لذذذذزو  اع كذذذذاف األاي  
واألاي  والليذذذا  ا  خللذذذذة تذذذاق  أبذذذذداً عذذذن العذذذذدد ، (5)ا  خللذذذة بياهذذذذا الطريق ذذذا  األولي ذذذذا 
 .(7)(6)ا ركور ين األاي  والليا  ]بواحد[

األاي  ال تلذز  بعذدد الليذا ؛ وال يف أ  ، وال خ ف يف أ  الليا  ال تلز  بعدد األاي 
 .(٩)؛ أ يلزيه يويا (8)أو ليل ني، عندا نرر يويني؛ أ تلزيه ليل ا 

                                                             

 (.4٩7/ 6( ان ر  اجملقو  )1)
حتقيق  ةلطا  بن علي  ل  023والشاي) )ل   (،430( ان ر  ت قة االابنة )ك اب الصو  ل  0)

 (.584/ 3والبيا  ) ةلطا (،
 ( أي  الطريقة الثالثة.3)
 (.4٩6/ 6(، واجملقو  )343/ 3) (، وةر ا ره 118/ 4( ان ر  هناية ا طل  )4)
 (.007/ 3(، وال هري  )350/ 1( ان ر  ا هرب )5)

 (.4٩7/ 6حد(، وال صوي  ين اجملقو  )( يف ا خطوحب )وا(6
 (.188/ 4(، وا هقات )421/ 0( ان ر  روضة الطالبني )7)
 تقدير الك    )أو نرر ليل ني(.( 8)

 (.4٩6/ 6(، واجملقو  )516/ 6( ان ر  ع ح العزيز )٩)
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 .(0)ليل ا  (1)  يلزيه يف نرر ]اليويني[وقال أبو حايفة
 .(3)الواحد يثله"  "وقيا  الوجه ا  قد  يف اليو  قال الراععي
: لو نذر اعتكماف العشمر الخمري ممن بعم  الشمهور  لزممه اعتكماف (4)]النالنة[

الايم والليممال هنمما بعممدد الايم  فيممدخل املسممجد قبممل غممروب الشمممس ليلممة احلممادي 
 .(6)منه وخيرج من العهدم ابستهالل ا الل وإن كان الشهر انقصاً  (5)والعشرين

، أاي  يذذن  خذذر الشذذهر؛ عيشذذر  عيذذه  خذذر اليذذو  العشذذرينولذذو نذذرر أ  يع كذذف عشذذرة 
 .(7)علو خرج الشهر  قصاً؛ لزيه قضاء يو 

عذذذن  قلاذذذا بذذذه؛ قضذذذى يذذذ  اليذذذو  ليلذذذة وبذذذه جذذذز  ، ويف دخذذذول الليذذذا  ا ذذذ ف ا  قذذذد 
 .(8)و  س البغوي

عيكذذو  داخذذ  يف ويسذذ ر  أ  يع كذذف يويذذاً قبذذ) العشذذر؛ الح قذذال نقذذ  الشذذهر 
 .(٩)نررس

 .(11)  "مز ه"قال البغوي، (12)علو قعد مث اب  الشهر ] قصاً[
                                                             

 (.4٩7/ 6( يف ا خطوحب )اليو (، وال صوي  ين اجملقو  )1)
 (.308/ 0(، والبرر الرا ق )353/ 1( ان ر  تبيني احلقا ق )0)

 (.516/ 6( ان ر  ع ح العزيز )(3
( يف ا خطوحب )الرابعة(، وا ثبت هو الصواب ةس  العدد ا  قد ، وا قصود  الصورة الثالثة ين 4)

 صور "الا ر الثاين".
 /أ(.051( هناية اللوحة )(5
 .(008/ 3(، وهناية ا  اج )421/ 0( ان ر  روضة الطالبني )6)
 (.367/ 0(، وحاشية اجلق) )478/ 3( ان ر  حتفة ا  اج )7)
 (.444/ 6(، وكفاية الابيه )006/ 3( ان ر  ال هري  )8)
 (.1٩٩/ 0(، ويغ  ا  اج )04٩/ 0( ان ر  الغرر البهية )٩)

 ( يف ا خطوحب ) ق ( وا ثبت هو الصواب حس  القواعد.(12
 (.006/ 3( ان ر  ال هري  )11)
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  "حي قذذ) أ  يكذذو  عيذذه خذذ ف كذذا  ف عذذيقن توضذذأ اح ياطذذاً عبذذا  وقذذال الاذذووي
 .(0)واألصح أنه ال يصح"، (1) داثً 

.مث (3)يعتكف اليوم الذي يقدم فيه فالن  صح قطعاً نمص عليمهفرع: لو نذر أن 
وإن قمدم هنمارًا  لزممه اعتكماف ، ينظر فتن قدم لياًل    يلزممه شميء  لعمدم شمرط نمذره

وهممو -وقيممل وجهمان:  أصممحهما ، ويف لممزوم قضماء ممما فممات منمه قمموالن، (4)بقيمة يومممه
 .(5): أنه ال يقضيه-ظاهر النص

إ  قلاذا  يصذح؛ ،   "وا  ف خمذرّج يذن ا ذ ف عذيقن نذرر صذو  يويذهقال ا اوردي
 .(6)وإال؛ ع "، لزيه القضاء

ةذذذب  أو يذذذرض أو حنومهذذذا؛  ولذذذو كذذذا  الاذذذادر وقذذذت القذذذدو  عذذذاجزاً عذذذن االع كذذذاف
. وعيذه وجذه  أنذه ال يلزيذه (7)الثذاينويوياً كاي ً علذى ، قضى يا بقي ين الاهار على األول
 .(8)الفر  قضاء شيء كرا أطلق األصراب

                                                             

 يف ك اب الطهارة  " لو توضأ اح ياطاً مث اب  أنه كا   داثً عه) مزيه دلا الوضوء؟ الاووي( قال 1)
 عيه وجها  يشهورا  عاد ا راةانيني  
يان    الايةإد لي  هو جازيًا ابحلدث، والرتدد يف أصرهقا  ال مزيه؛ ألنه توضأ يرتددًا يف الاية 

 ين الصرة يف    الضرورة.
والوجه الثاين  مزيه؛ ألهنا طهارة يأيور ذا صادعت احلدث عرعع ه، وا خ ار األول." ان ر   

 (.331/ 1اجملقو  )
 (.4٩0/ 6( ان ر  اجملقو  )0)
 (.188/ 3(، وحلية العلقاء )118/ 0( ان ر  األ  )3)
 (.517/ 6(، وع ح العزيز )101/ 4هناية ا طل  )( ان ر  4)
 (.488/ 8(، واجملقو  )118/ 0". ان ر  األ  )  "وهو ا ره ( قال الاووي5)
 (.523/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )6)
 (.518/ 6(، وع ح العزيز )523/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )7)
 (.18٩/ 4(، وا هقات )488/ 8( ان ر  اجملقو  )8)
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قذذال  "عذذن  بقذذي ياذذذه دو  ، إ  قذذد  وبقذذي يع ذذم الاهذذار، هذذرا احلكذذم ودكذذر ا  ذذو 
ال يصذذذذذح وهذذذذو علذذذذى قذذذذذول يذذذذن قذذذذال  ، نصذذذذفه؛ عأربعذذذذة أوجذذذذذه  أحذذذذدها  ال شذذذذيء عليذذذذذه

ين نصف الاهار. واثنيها  يلزيه اع كاف يا بقي وقضاء يذا يضذى. واثلثهذا   االع كاف
 .(1)يا بقي عقط. ورابعها  يا بقي ي  ةاعة ين اللي) يسقى اع كاعاً"

  

                                                             

 (.541/ 6اجملقو  )و  ،(40٩( ان ر  ت قة االابنة )ك اب الصو  ل  1)
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 النظر النالث: يف االستنناء.
عذذارض؛ صذذح شذذرطه علذذى عذذندا نذذرر اع كاعذذاً ي  ابعذذاً وشذذرحب ا ذذروج ياذذه إ  عذذرض 

 .(0)وعيه قول  ري   أنه ال يصح، (1)ا ره 
لو عنّي أيراً خمصوصاً كقا لو قال  ال أخرج إال لعيادة زيد أو تشذيي   وعلى ا ره 

خمصوصذاً كعيذادة وكذرا إ  عذنّي نوعذاً ، جاازتذه إ  يذات؛ جذاز لذه ا ذروج لذرلا دو   ذ س
 .(4)دو    س (3)ا ريض وتشيي  اجلاا ز واالش غال ابلعلم وحنوس؛ خرج لرلا الاو 

 ؛ علذذذذه ا ذذذذروج لكذذذذ) شذذذذغ) ديذذذذ    (5)يعِذذذذنُّ وإ  أطلذذذذق عقذذذذال  ال أخذذذذرج إال لشذذذذغٍ) 
، (6)كاجلقعذذذذذذة واجلقاعذذذذذذة والعيذذذذذذادة وزايرة الصذذذذذذاحلني األحيذذذذذذاء واأليذذذذذذوات وزايرة القذذذذذذاديني

 .(7)وال يبط) اع كاعه بشيء ين دلا، ودنيوي يباا كقطالبة  رمي ولقاء ةلطا 
وعيه وجه  أنه ال يشرتحب يف الدنيوي أ  يكو  يباحاً؛ ععلى هذرا لذو شذرطه لق ذ) أو 

 .(8)قة أو قط  طريق عخرج أ يبط) وله البااء بعد رجوعهةر 
 .(12) والُفرجة (٩) ولي  له ا روج للاَّ َارَةِ 

                                                             

 (.420/ 0(، وروضة الطالبني )537/ 6( ان ر  اجملقو  )1)
 (.564/ 0(، وعمالة ا  اج )18٩/ 4( ان ر  ا هقات )0)

 /ب(.051( هناية اللوحة )(3
 (.538/ 6(، واجملقو  )502/ 6ان ر  ع ح العزيز )( 4)
( قال اجلوهري  "َعنَّ   كرا يَِعنُّ ويَذُعنُّ  َعَاااً، أي عرض واعرتض. يقال  ال أععله يا عنَّ يف السقاء 5)

 (.0166/ 6 م، أي يا عرض". ان ر  الصراا )
 .(538/ 6اجملقو  ) أي القاديني ين السفر. ان ر  (6)

 (.462/ 6(، وكفاية الابيه )538/ 6قو  )( ان ر  اجمل7)
 (.501/ 6(، وع ح العزيز )4٩2/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )8)
/ 0  ابلف ح كلقة يس عقلها العمم مبعىن ال ازس يف الرايض والبساتني. ان ر  ا صباا ا ا  )( الاَّ َارَةُ ٩)

 (.484 (، والقايو  ا يط )ل 610
 (.462/ 6(، وكفاية الابيه )423/ 0( ان ر  روضة الطالبني )12)



 دراسةً وحتقيقًا.............هـ(727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل )ت:

283 

عذن  أّخذرس بغذ  ، وحيث جاز له ا روج وعع) يا شذرطه؛ لزيذه العذود يف احلذال والباذاء
 .(1)بط) ت ابعه ولزيه اة ئااعه، عرر

عهو كقا إدا اشرتحب ا روج إال أنه  ولو قال  إ  عرض   شغ)؛ قطعت االع كاف
 .(3)بعد قضاء شغله (0)ال يلزيه العود إىل االع كاف

عقذذرض أو ةذذاعر؛ ، إال أ  أيذذرض أو أةذذاعر ولذذو قذذال  هلل علذذي أ  أع كذذف ريضذذا 
 .(4)ع  شيء عليه

  (5)أو ذرس الدراهم إال أ  أح اج إليها؛ عوجها ولو قال  هلل علي أ  أتصدهب بعشرة دراهم 
 عندا اح اج إليها؛ ع  شيء عليه.، أصرهقا  أنه يصح شرطه
 واثنيهقا  ال يصح شرطه.

ولو نرر صوياً وشرحب ا روج ياذه إ  جذا  أو عطذش أو ضذّيفه إنسذا  أو ضذاف بذه 
ا روج ياها إ  عرض عارض؛ عفي انعقاد نذررس وصذرة شذرطه أو ص ة وشرحب ، أو حنوس
  (6)الوجها 

 .(7)والشرحب صرة الارر الري قط  به العراقيو 
 .(8)يف الص ة عد  االنعقاد وصرح البغوي

                                                             

 (.538/ 6(، واجملقو  )038/ 3( ان ر  ال هري  )1)
 ( هاا شط  على كلقة )عهو(.(0
 (.384/ 3(، والامم الوهاج )423/ 0( ان ر  روضة الطالبني )3)
 (.423/ 0(، وروضة الطالبني )501/ 6( ان ر  ع ح العزيز )4)
 (.53٩/ 6(، واجملقو  )٩4/ 4( ان ر  هناية ا طل  )5)
؛ قياةًا على ياعقد نررس ويصح الشرحب عندا وجد العارض جاز له ا روج ياه  أصرهقا (6)

 االع كاف.
ال ياعقد نررس إ ف االع كاف عن  يا ي قد  ياه على ا روج عبادة يس قلة إ ف   والثاين 

 .(53٩/ 6ان ر  اجملقو  ) .الصو  والص ة

 (.442/ 1(، وأةىن ا طال  )1٩2/ 4(، وا هقات )53٩/ 6( ان ر  اجملقو  )7)
 (.038/ 3( ان ر  ال هري  )8)
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ويف جذواز ، ياذه إ  عذرض لذه عذارض؛ انعقذد نذررسولذو نذرر أ  حيذج وشذرحب أ  فذرج 
  (1)قوال  ا روج ذرا الشرحب

 .(0)أصرهقا  اجلواز
 .(3)  والص ة والصو  أوىل دواز ا روج ياهقال العراقيو 

 .(4)وقال الشيخ أبو دمحم  "هو أوىل دواز ا روج ياهقا"
  (6)كلها إال أ  يبدوا  ؛ عوجها   (5)قال يف هرس الُقرابتولو 

 وال شيء عليه إدا بدا له. أحدمها  يصح الشرحب
 وأصرهقا  أنه ال يصح.
أو يصذح ويلغذو ، عهذ) يبطذ) الاذرر، يف هذرس الصذور كلهذا وإدا قلاا  ال يصح الشذرحب

 ؟الشرحب
 .(7)يف الص ة والصو "   "ال يصح الاررقال البغوي
وهي يا إدا شذرحب ا ذروج ،   "وروع اميا  وجهني يف صورة تقارب هرسقال الراععي
ويف وجذذه يلذذز  ال  ذذاب  ، عقذذال يف وجذذه يبطذذ) ال ذذزا  ال  ذذاب ، ا   ذذاب  يذذن أراد يف االع كذذاف

                                                             

 (.038/ 3(، وال هري  )1٩2/ 3( ان ر  حلية العلقاء )1)
 (.53٩/ 6( ان ر  اجملقو  )0)
 (.423/ 0(، روضة الطالبني )500/ 6( ان ر  ع ح العزيز )3)
 (.500/ 6(، وع ح العزيز )٩5/ 4( ان ر  هناية ا طل  )4)
مج  ُقربة  وهي ك) يا ي قرب به إىل هللا تعاىل ين أعقال ال  والطاعة. ان ر  ا عمم  ( الُقرابت5)

 (.82/ 3(، ويعمم ا صطلرات واأللفاظ الفقهية )703/ 0الوةيط )
 (.53٩/ 6(، واجملقو  )500/ 6يز )( ان ر  ع ح العز 6)
 (.038/ 3( ان ر  ال هري  )7)



 دراسةً وحتقيقًا.............هـ(727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل )ت:

285 

 عذن  يف يسذلا نبطذ) الشذرحب، وشبهه بشرا ط عاةدة تقذرت  ابلوقذف، االة ثااء (1)ويبط)
 .(0)"ويف  خر نبط) الوقف، دو  الوقف

 فهل يقضي لمنه؟، فرع: حيث صححنا شرط اخلروج بغره فخرج له
وجذذذ  ، وعشذذذرة أاي  يطلقذذذة، يا ذذذر  عذذذن  كذذذا  نذذذرر يذذذدة  ذذذ  يعياذذذة كشذذذهر يطلذذذق

أ ، العشذرةوإ  كا  نذرر يذدة يعياذة كشذهر كذرا أو هذرا الشذهر أو هذرس األاي  ، (3)قضاؤس
 .(4)م  قضاؤس

 وال م  قضاء وقت ا روج لقضاء احلاجة يف الاوعني قطعذاً كقذا ال مذ  يف الاذرر
 .(5)ا ا  عن الشرحب

  (6)ث ثة أوجه وإدا خرج  ا شرطه مث عاد؛ عفي اح ياجه إىل جتديد الاية
 .(8)؛ وج  (7)[أ يشرتحبوإ ]، أظهرها  أنه إ  شرحب ال  اب ؛ أ م  جتديدها

                                                             

 أ(.050( هناية اللوحة )(1
 (.503/ 6(، وع ح العزيز )٩6/ 4( ان ر  هناية ا طل  )0)
تازي) دلا الغرض يازلة ا روج لقضاء احلاجة يف أ  ال  اب  ال    " وتكو  عا دة الشرحب( قال الاووي3)

 (.542/ 6ياقط  به".   ان ر  اجملقو  )
 (.424/ 0(، وروضة الطالبني )542/ 6( ان ر  اجملقو  )4)
 (.542/ 6(، واجملقو  )86/ 4( ان ر  هناية ا طل  )5)
 وجه عيها أربعة أ ( دكر الاووي6)

األول  إ  خرج لقضاء احلاجة، أ م  ال مديد، ألنه ال بد ياه، وإ  خرج لغرض  خر، ع  بد  
 ين ال مديد، وةواء طال الزيا ، أ  قصر، وصرره الاووي

 والثاين  إ  طالت يدة ا روج، وج  ال مديد، وإال ع ، وةواء خرج لقضاء احلاجة، أ  لغ س. 
 والثالث  ال حاجة إىل ال مديد يطلقاً. 
ا   اب ، وج  ال مديد. ان ر  روضة الطالبني  والراب    إ  خرج ألير يقط  ال  اب  يف االع كاف 
(0 /3٩5.) 

 (.072/ 3( يف ا خطوحب )وإ  شرطه(، وال صوي  ين شرا يشك) الوةيط )7)
 (.072/ 3(، وشرا يشك) الوةيط )038/ 3( ان ر  ال هري  )8)
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 الفصل النالث
الذذذري شذذذرحب عيذذذه وحيذذذوج إىل االةذذذ ئااف وهذذذو يذذذا  عيقذذذا يقطذذذ  ال  ذذذاب  يف االع كذذذاف

روج بكذذذ) البذذذذد  عذذذن كذذذذ) ا سذذذمد بغذذذذ  أبنذذذذه  "ا ذذذ وضذذذذبطه الغذذذزا ، يبطذذذ) االع كذذذاف
 عهرس ث ثة قيود ، (1)عرر"

احذذرتز بذذه عقذذا إدا أخذذرج يذذدس أو رأةذذه يذذن ا سذذمد؛ ، ا ذذروج بكذذ) البذذد  أحممدها:
ولذذو أخذذذرج رجليذذه أو إحذذدامها وهذذذو قاعذذد أو راقذذذد يذذاداً أقذذذا؛ ، (0)عننذذه ال يبطذذ) اع كاعذذذه

 .(4)وإ  اع قد عليهقا وبقي رأةه يف ا سمد؛ بط) اع كاعه، (3)عكرلا
ا سذمد؛ عننذه  َحبَذةرَ  (5)وفرج به يذا إدا خذرج ]إىل[، ا روج عن ك) ا سمد الناي:

 .(7)لآلدا  (6)وعقا إدا صعد ا اارة، عيها ال يبط) قطعاً؛ لصرة االع كاف
اب ذذذروج  وا اذذذارة إ  كانذذذت بعيذذذدة يذذذن ا سذذذمد أو  ذذذ  يبايذذذة لذذذه؛ يبطذذذ) االع كذذذاف

 .(8)إليها قطعاً 
 علها حال ا   (٩)وإ  كانت يباية له وليست بعيدة ]ياه[

 .(12)إحدامها  أ  يكو  ابذا يف ا سمد أو يف َرَحب ه ا  صلة به

                                                             

 (.573/ 0( ان ر  الوةيط )1)
 (.522/ 6(، واجملقو  )532/ 6( ان ر  ع ح العزيز )0)
 ( ان ر  ا صدرين السابقني.3)
 (.522/ 6(، واجملقو  )00٩/ 3( ان ر  ال هري  )4)

 ( عع) الز  ي عدع بذ)إىل(.ا؛ أل  )خرجهرس اللف ة    يوجودة يف ا خطوحب وال يس قيم الك   بدونه(5) 
 (.461(، ويعمم لغة الفقهاء )ل  041/ 5  يئرنة ا سمد. ان ر  لسا  العرب )( ا اارة6)
 (.522/ 6(، واجملقو  )532/ 6( ان ر  ع ح العزيز )7)
 (، 526/ 6( ان ر  اجملقو  )8)
 ( يف ا خطوحب )ياها(، وا ثبت هو الصواب.٩)
 (.532/ 6(، وع ح العزيز )587/ 3( ان ر  البيا  )12)
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كانذت يذن ا سذمد أو الرحبذة أو أ تكذن ياهقذا؛ عذ  يقطذ      "ةذواء(1)يا [قال ]ام
ةذواًء صذذعدها لذآلدا  أو لغذ س كصذعود ةذذطح ا سذمد ةذواًء كانذذت  صذعودها االع كذاف
أ ، وإ  كانت ال تُعد يذن ا سذمد ولذو اع كذف عيهذا، ا سمد أ  ال (0)خارجة عن مست

وأبذذذذدع  (3)نقذذذذ) اميذذذذا  االتفذذذذاهب عليذذذذه، لذذذذه حكقذذذذه" يصذذذذح؛ أل  حذذذذر  ا سذذذذمد ال ي بذذذذني
 .(4)اح قااًل عيقا إدا كانت خارجة عن مست ا سمد؛ ألهنا حيائر ال تعد ياه

 .(6)ياازعه عيقا اة دل به" (5)  "وك   األصرابقال الراععي
أبذذذذو الطيذذذذ  وصذذذذاح  البيذذذذا  و  مهذذذذا نذذذذ   نقذذذذ) القاضذذذذي (7)  "وقذذذذدقذذذذال الاذذذذووي

وعلذى صذرة ، عليذه واتفذق األصذراب، يف َرَحبة ا سمد الشاععي على صرة االع كاف
 .(8)وصرا به الشيخ أبو حايد وا ايلي و  مها"، الم عيها يف ا اارة االع كاف

عن  خذرج إليهذا ، احلالة الثانية  أ  ال يكو  ابذا يف ا سمد وال يف َرَحب ه ا  صلة به
؛ (12)عذذذذذن  كذذذذذا  يذذذذذؤد  راتبذذذذذاً ، وإ  خذذذذذرج إليهذذذذذا لذذذذذآلدا ، (٩)لغذذذذذ  اآلدا ؛ بطذذذذذ) اع كاعذذذذذه

 عوجها  
                                                             

 (.526/  6(، وال صوي  ين اجملقو  )( يف ا خطوحب )ا ايلي1)
إدا «   ةايت القبلة يساية»( الّسقت يف اللغة  القصد، وا ساي ة  ا وازاة وا قابلة، يقال  0)

/ 0 ه  حنا حنوس. ان ر  يعمم ا صطلرات واأللفاظ الفقهية )اة قبلها واجته حنوها، ومست مس
 (.138/ 6(، وتكقلة ا عاجم العربية )0٩3

 (.120/ 4ان ر  هناية ا طل  )(3)  
 االح قال الري أبداس  "أ  ا ارج إىل هرس ا ئرنة خارجة إىل بقعٍة  ِ  صاحلٍة ل ع كاف".( 4)

 .ان ر  ا صدر السابق 
 على كلقة )عاه(.( هاا شط  (5
 (.532/ 6( ان ر  ع ح العزيز )6)

 ب(.050( هناية اللوحة )(7
 (.527/ 6(، واجملقو  )587/ 3(، والبيا  )115/ 0( ان ر  األ  )8)
 (.425/ 0(، وروضة الطالبني )526/  6( ان ر  اجملقو  )٩)
 اثبت أع  رات  وعيش اثبت، دا م  رات  وأير ودا ، واة قر ثبت إدا   «رتوابً  الشيء رت  ين  »لغة  الرات  (12)

 .(111/ 0) الفقهية واأللفاظ ا صطلرات ، ويعمم(412/ 1) العرب ان ر  لسا  .وأقرس أثب ه  ورتبه دا م،
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 .(1)أحدمها  ياقط 
    (0)واثنيهقا  ال؛  عايني

أحذذذدمها  أهنذذذا يبايذذذة للقسذذذذمد ويعذذذدودة يذذذن توابعذذذذه واآلدا  يذذذن حقذذذوهب ا سذذذذمد؛ 
 عكأنه أ يعرض عاه.

والثذذاين  أنذذه قذذد اع ذذاد صذذعودها لذذآلدا  واةذذ أن  الاذذا  بصذذوته؛ عيعذذرر عيذذه ويصذذ  
 زين اآلدا  كا س ثىن.

أ   (3)  "وهذرا أوضذذح؛ ألهنذا وإ  كانذذت يعذدودة يذذن حقوقذه عهذذو ]إىل[قذال الراععذذي
 .(4)" يص) إليها يافص) عن ا سمد

وإ  ، إروجذه إليهذا؛ عهذرا أوىل عذن  أبطلاذا اع كذاف الراتذ ، عن  أ يكن يؤد  راتباً 
   (6)عيه ث ثة أوجه وي لخ ، (5)أ نبطله؛ انب  على ا عايني

 .(7)ويبط) إروج   س وهو األصح الثالث  ال يبط) إروج الرات 
ولذذذذو دخذذذذ) ا ذذذذؤد  ا ع كذذذذذف إىل حمذذذذرة يهيذذذذأة للسذذذذذكىن عاذذذذد ا سذذذذمد وابذذذذذذا إىل 

 .(8)إ ف ا اارة، ا سمد؛ بط) اع كاعه اتفاقاً 
  

                                                             

 (.425/ 0(، وروضة الطالبني )120/ 4( ان ر  هناية ا طل  )1)
 (.388/ 3الوهاج )(، والامم 532/ 6( ان ر  ع ح العزيز )0)

 (.531/ 6يف ا خطوحب )أوىل( وا ثبت هو الصواب، وال صوي  ين ع ح العزيز )(3) 
 ان ر  ا صدر السابق.(4) 

 (.531/ 6(، وع ح العزيز )123/ 4( ان ر  هناية ا طل  )5)
 (526/  6(، واجملقو  )587/ 3( ان ر  البيا  )6)
 (.425/ 0لبني )(، وروضة الطا526/  6( ان ر  اجملقو  )7)
 (.566/ 0(، وعمالة ا  اج )123/ 4( ان ر  هناية ا طل  )8)
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 والعذر على مراتب: ، : قوله: من غري عذر(0)والنالث
وهو جائز ال يقطمع ، البول والغائط، الرتبة العليا: اخلروج لقضاء حاجة اإلنسان

وخيممممرج إىل ،     يكلمممف قضممماء احلاجممممة هبممما(3)ولمممو كممممان ابملسمممجد ِسممممقاية، (0)التتمممابع
 .(4)داره

وال يكلذذذف امةذذذرا  بذذذ) يشذذذي علذذذى ، (5)احلاجذذذةوال يشذذذرتحب إرهذذذاهب الطبيعذذذة وشذذذدة 
 .(7)بط) اع كاعه على الصريح، ولو خرج يف ال أين عن عادته ين    عرر، (6)ةمي ه

 .(8)ويف يعااس ا روج ل   سال عاد االح   
 .(٩)وموز ا روج لألك) على الا  الري قط  به اجلقهور

 .(12)ورجره اميا  والبغوي، وابن ةلقة  ال موز ابن ةريجوقال 
،  سذمد وإ  كذا  إذي ً اأك) يف ، عةويف طعايه ةِ ]   "إ  كا  ةخياً وقال القاضي

 .(10)يف طعايه ِقلة؛ عله ا روج له"(11)[أو

                                                             

 أي  القيد الثالث.( 1)

 (.425/ 0(، وروضة الطالبني )530/ 6( ان ر  ع ح العزيز )0)
ا عد لقضاء احلاجة    ابلكسر ا وض  الري ي خر لسقي الاا ، وا راد ابلسقاية هاا  ا )( الِسقاية3)

 .(414/ 0) البم يي (، وحاشية081/ 1. ان ر  ا صباا ا ا  )االة قاء، وهو يا عيه ا يضأة ال يوض  عيه
 (.586/ 3(، والبيا  )350/ 1( ان ر  ا هرب )4)
(، وكفاية 87/ 4ان ر  هناية ا طل  ) .ين    إرهاهب وضرورة ج هقضاء حاأي  موز له ا روج ل (5)

 (.450/ 6لابيه )ا
 (.00٩/ 3(، وهناية ا  اج )048/ 1( ان ر  امقاا  للشربي  )6)
 (.0٩6/ 0(، وإعانة الطالبني )426/ 0( ان ر  روضة الطالبني )7)
 (.02٩(، وكفاية األخيار )ل  530/ 6( ان ر  ع ح العزيز )8)
 (.425/ 0(، وروضة الطالبني )115/  0( ان ر  األ  )٩)
 (.525/ 6(، واجملقو  )00٩/ 3(، وال هري  )87/ 4هناية ا طل  )( ان ر  12)
 (.451/ 6( يا بني ا عقوع ني ةقط ين ا خطوحب وال كقي) ين كفاية الابيه )11)
 (.386/ 3(، والامم الوهاج )451/ 6. ان ر  كفاية الابيه )أل  أكله يف ا سمد ةخف ود ءة (10)
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وإ  ، يذذا يشذذربه؛ علذذه ا ذذروج عاذذد العطذذش (1)عذذن  أ مذذد عيذذه، وأيذذا ا ذذروج للشذذرب
 .(0)وجد عيه؛ أ مز له ا روج يف أصح الوجهني

 .(4)وا ايلي ابجلواز (3)وأجاب صاح  ال ابيه
 مسائل: (5)ويف الفصل

 إحمممممداها: أوقمممممات اخلمممممروج لقضممممماء احلاجمممممة ال جيمممممب قضممممما ها يف االعتكمممممماف
وهممممو: أنمممه هممممل يكمممون معتكفمممماً يف لمممممن ،   ملنخممممذين مبنيمممني علممممى أصمممل(6)املنمممدوب
 ؟ فيه وجهان:(7)اخلروج

 واثنيهقا  ال.أصرهقا  نعم، 
اع كاعذذذذذه كأوقذذذذذات الصذذذذذلوات يف زيذذذذذن  وهذذذذذرا الزيذذذذذا  يسذذذذذ ثىن يذذذذذن الذذذذذزين ا اذذذذذدوب

 .(8)امجارة
 .(٩)وال على الثاين؛ ألنه أ ي ااوله نررس، ععلى األول  ال م ؛ ألنه أ يف ه

وقذذذذد ، (12)مث إدا عذذذذاد بعذذذذد قضذذذذاء حاج ذذذذه ال حي ذذذذاج إىل جتديذذذذد نيذذذذة علذذذذى ا ذذذذره 
 .(11)تقد 

                                                             

 ( أي  يف ا سمد.1)
 (.425/ 0(، وروضة الطالبني )307/ 3) ا ره ( ان ر  ةر 0)

 أ(.053( هناية اللوحة )(3
 (.450/ 6(، وكفاية الابيه )68( ان ر  ال ابيه )ل  4)
 أي  الثالث.( 5)

 (.520/ 6(، واجملقو  )530/ 6( ان ر  ع ح العزيز )6)
/ 0. ان ر  روضة الطالبني )يس قر عيها على الصريح ( هرا ا أخر األول  وهو أ  االع كاف7)

 (.567/ 0(، وعمالة ا  اج )425
/ 6( وهرا ا أخر الثاين  وهو أ  زين ا روج لقضاء احلاجة يس ثىن؛ ألنه ضروري. ان ر  اجملقو  )8)

 (.511(، وقضاء األرب )ل  523
 (.342ر  تكقلة ا طل  العا  )ك اب الصو  ل  ( ان ٩)
 (.425/ 0(، وروضة الطالبني )523/ 6( ان ر  اجملقو  )12)
 (.05٩ان ر  )ل  ( 11)
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وجهذذذا  كقذذذا يف ال فريذذذق يف  وقيذذذ)  إ  طذذذال الزيذذذا ؛ عفذذذي احلاجذذذة إىل جتديذذذد الايذذذة
 .(0()1)الوضوء

النانيممة: ممما تقممدم أن لممه اخلممروج إىل داره لقضمماء حاجتممه فيممما إذا   تكممن بعيممدم 
وفيمما إذا   تكمن بمه ، (3)سمواء أمكنمه قضما ها يف دار صمديق لمه جبموار املسمجد أم ال

 .(4)علة تقتضي كنرم اخلروج
يف طريقذذه إليهذذا ِةذذقاية عايذذة أو بيذذت  عذذن  أ يكذذن، عذذن  بُعذذدت دارس بُعذذداً ي فاحشذذاً 

لكذذذذذن ال يليذذذذذق بذذذذذه دار ، (6)وإ  وجذذذذذد[، (5)واحذذذذذداً  عله الذذذذذرهاب إىل دارس وجهذذذذذاً صذذذذذديق]
 .(8)[(7)عله الرهاب إىل دارس أيضا ب  خ ف  س]

 دلا؛ عوجها    (٩)وإ  كا ]له[
 .(10()11)الشيخ أبو]حايد[ (12)وجز  ]به[، أصرهقا  أنه لي  له ال وجه إىل دارس

                                                             

( ا قصود ابل فريق يف الوضوء  أ  يباعد ويفرهب بني  س) أعضاء الوضوء عندا عرهب ه) حي اج إىل نية 1)
/ 1السابقة. ان ر  اجملقو  ) ب) تكفيه الاية أخرع لباقي األعضاء عيه وجها   أصرهقا ال حي اج

021.) 
 (.45٩/ 6(، وكفاية الابيه )006/ 3( ان ر  ال هري  )0)
 (.564/ 0(، وعمالة ا  اج )530/ 6( ان ر  ع ح العزيز )3)
 (.426/ 0(، وروضة الطالبني )86/ 4( ان ر  هناية ا طل  )4)
 (.530/ 6(، وع ح العزيز )586/ 3)( ان ر  البيا  5)
 (.521/ 6( يابني ا عقوع ني ةاقط ين ا خطوحب، وال كقي) ين اجملقو   )6)
 (.367/ 1(، وال دري  )521/ 6( ان ر  اجملقو   )7)
 (.521/ 6( يابني ا عقوع ني ةاقط ين ا خطوحب، وال كقي) ين اجملقو   )8)
 (.341ين تكقلة ا طل  العا  )ك اب الصو  ل  وال كقي) ( يابني ا عقوع ني ةاقط ين ا خطوحب، ٩)

 يا بني ا عقوع ني ليست يف ا خطوحب، وهي زايدة يق ضيها السياهب.(12) 
( يف ا خطوحب )دمحم(، وا ثبت هو الصواب؛ إد أ أقف ألحد ين األ قة ياسبه إىل أا دمحم، 11)

 (.453/ 6(، وكفاية الابيه )586/ 3وال صوي  ين البيا  )
 (.425/ 0(، وروضة الطالبني )521/ 6( ان ر  اجملقو   )10)
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 .(0)وا ايلي وجز  به ا اوردي، (1)وهو ظاهر الا ، واثنيهقا  له دلا
لة وعذادة يثلذه قضذاء حاج ذه عيهذا؛ بَّ سَ أبنه إدا كا  يف طريقه ةقاية يُ  (3)وجز  ا  و 

 عن  عع)؛ بط) اع كاعه.، يا  الرهاب إىل يازله
عيقا إدا أ مد عذادة يثلذه بقضذاء حاج ذه عيهذا وشذّبههقا ابلذوجهني  وحكى الوجهني

 ؟(5)ه) يكو  إكراهاً ، (4)عيقن ُهّدد مبا يره  يروءته
 .(6)كنةهال؛ أ ياقط  ت ابعه يف أصح الوجهني  وإ  كانت به علة تق ضي كثرة ا روج

لكذن إحذذدامها أقذذرب؛ أ ، ولذو كذذا  لذذه دارا  مذوز ا ذذروج إىل كذذ) ياهقذا لذذو انفذذردت
 .(7)مز ا روج إىل األخرع يف أصح الوجهني

يقصذر الصذ ة يف (8)ومها ي خرجا  على القولني عيقا إدا كا   قصد ا سذاعر طريقذا 
 ؟(12)ه) يقصر، لغ   رض دو  اآلخر عسلا الُبعدع (٩)]أحدمها[

 .(10()11)وا رج  يف حد الُقرب يف الزيا  وا كا  إىل الُعرف

                                                             

وهي قوله  )وإ  بعُد( ال أعرعها للشاععي، و وأا    أىب    " قال الشيخ أبو حايد  هرس اللف ة الم نقلها ا زين( قال الاووي1)
 (.520/ 6يا إدا كا  ا ازل بعيداً بعُداً    ي فاحش". ان ر  اجملقو   ) حايد علي

 (.4٩0/ 3(، واحلاوي الكب  )157/ 8) ( ان ر  خم صر ا زين0)
 (.442ل   ( ان ر  ال  قة )ك اب الصيا 3)
الرجولية.  كقال هي أو العادات ومجي) األخ هب  اةن عاد الوقوف على امنسا  عاهتايرا حتق) نفسانية  داب ا روءة  (4)

 .(862/ 0) الوةيط ، وا عمم(56٩/ 0)ا ا   ان ر  ا صباا
 (.520/ 6(، واجملقو   )442ل   ( ان ر  ال  قة )ك اب الصيا 5)
 (.37٩/ 3الوهاج )(، والامم 520/ 6( ان ر  اجملقو   )6)
 (.560/ 1(، وحترير الف اوع )533/ 6( ان ر  ع ح العزيز )7)

 هاا تكرر لف  )طريقا( دو  الاو .(8) 
 (.340( يف ا خطوحب )إحدامها(، وال صوي  ين تكقلة ا طل  العا  )ك اب الصو  ل  ٩)
 ( ان ر  ا صدر السابق.12)
واصط حاً  يا اة قر يف الافو  ين جهة العقول وتلق ه الطبا  . حسا ا   والرعق وام( العُرف  لغةً  ا عرعة وا عروف، وهو 11)

 (.14٩(، وال عريفات )ل  88/ 0(، والا م ا س عرب )424/ 0السليقة ابلقبول.ان ر  ا صباا ا ا  )
 (.86/ 4( ان ر  هناية ا طل  )10)
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فخرج لقضماء  (1)[، ]فرع: قال اإلمام والغزال: "إذا قلنا ال جيول اخلروج لألكل
حاجته فوقف ساعة يسريم بقدر صالم اجلنالم وأكل فيهما لقمماً وقلنما ال جيمول اخلمروج 

 .(3)(2)وإن وقف لماانً أكل فيه كنريًا  بطل"، لألكل    يبطل اعتكافه
 .(4)النالنة: ال جيول للمعتكف عن نذر اخلروج لعيادم املري  وال لزايرم القادم

دوي رمحذذه ولذذي  لذذه يذذن يقذذو  بذذه؛ عهذذو  (5)  "إ  كذذا  ا ذذريض ]يذذن[وقذذال ا ذذاوردي
اع كاعذذذه كقذذذا إدا خرجذذذت لقضذذذاء عذذذدهتا مث  بذذذىن علذذذى، عذذذندا عذذذاد، يذذذأيور اب ذذذروج إليذذذه

 .(7)أنه يس أنف" (6)قال  وعيه وجه شاد، عادت
قذذال  ولذذه أ  يبقذذى ، (8)عذذن صذذاح  ال قريذذ    "ونقلذذه أيضذذا السرخسذذيقذذال الاذذووي
  وهذذذذذو اخ يذذذذار لصذذذذذاح  ال قريذذذذذ  أ قذذذذذال السرخسذذذذي، مث يعذذذذذود ويبذذذذ عاذذذذدس حذذذذذن يذذذذ أ 

 .(12)وا ره  األول، (٩)ياقله"
 .(11)ويس ر  له عيادة يريض يف ا سمد

                                                             

 (.345وال كقي) ين تكقلة ا طل  العا  )ك اب الصو  ل   ( يابني ا عقوع ني ةاقط ين ا خطوحب،1)
 ب(.053( هناية اللوحة )(0
 (.574/ 0(، والوةيط )٩2/ 4( ان ر  هناية ا طل  )3)
 (.02٩(، وكفاية األخيار )ل  510/ 6( ان ر  اجملقو  )4)

 (.3/4٩5( يا بني ا عقوع ني ةاقط ين ا خطوحب، وال كقي) ين احلاوي الكب  )(5
 ب "وجه  خر، وأ يق) شاد" ان ر  ا صدر السابق. ( وصفه ا اوردي6)
 (.511/ 6ان ر  ا صدر السابق، واجملقو  ) ".  "وهرا الري دكرس صاح  احلاوي  ري ( قال الاووي7)
الشاشى،    هو اميا  أبو احلسن القاةم ابن اميا  أىب بكر دمحم بن على القفال( صاح  ال قري 8)

وكا  أبو احلسن هرا ع يم الشأ ، جلي) القدر، صاح  إتقا ، وحتقيق، وضبط، وتدقيق، خترج 
) العراهب به حسااً، وك ابه ال قري  ك اب عزيز، ع يم الفوا د وازدادت طريقة أه به عقهاء خراةا 

/ 0ه(. ان ر  هتري  األمساء واللغات )422، تويف يف حدود ةاة )ين شروا خم صر ا زين
 (.807/ 1(، وهدية العارعني )470/ 3(، وطبقات السبكي )078

 (.511/ 6( ان ر  اجملقو  )٩)
 (.510/ 6ان ر  اجملقو  )( 12)
 (.511/ 6(، واجملقو  )4٩5/ 3عليه. ان ر  احلاوي الكب  ) اتفاهب األصراب ( نق) الاووي11)
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عذذن  أ يقذذف وال عذذرّج عذذن طريقذذه ، ولذذو خذذرج لقضذذاء حاج ذذه ععذذاد يف طريقذذه يريضذذاً 
وإ  وقذذف وأطذذال؛  ، جذذاز وأ ياقطذذ  اع كاعذذه بسذذببها بذذ) اق صذذر علذذى السذذ   والسذذؤال؛

 .(1)بط) اع كاعه
 وإ  أ يط)؛ عطريقا  

 .(0)أصرهقا  وادعى اميا  االتفاهب عليه القط  أبنه ال يبط) 
 .(3)واثنيهقا  عيه وجها 

 .(4)وضبط اميا  الوقوف    الطوي) بقدر ص ة اجلاازة
وإ  كذا  قلذيً ؛ عكذرلا ، اع كاعذه عذن  كذا  كثذ اً؛ بطذ)، (5)وإ  عرّج يف طريقذه أذا

 .(6)على الصريح
 .(7)والرجو  يف القلة والكثرة إىل العرف

حذذذن لذذذو كذذذا  ا ذذذريض يف الذذذدار الذذذم يقصذذذدها لقضذذذاء احلاجذذذة وطريقذذذه يف صذذذراها 
 .(1)وإ  كا  يف درب  خر؛ عهو كث ، وا ريض يف بيت أو حمرة ياها؛ عهو قري 

                                                             

(، ويغ  ا  اج 511/ 6(، واجملقو  )533/ 6 " ب  خ ف". ان ر  ع ح العزيز ) ( قال الاووي1)
(0 /021.) 

 (.426/ 0(، وروضة الطالبني )122/ 4( ان ر  هناية ا طل  )0)
 ( أحدمها  ال يبط)؛ ألنه قدر يس  وأ فرج بسببه.3)

 (.1٩0/ 4(، وا هقات )511/ 6والثاين  يبط)؛ ألنه      اج إليه. ان ر  اجملقو  )      
( اخ لف ك   اميا  يف ضبط دلا عقال يف يوضٍ   " مث الري إليه الرجو  أ  يزيد األيد زايدًة 4)

تزيد على وصف االق صاد، ةيث تزيد على االتئاد، ةيث حيّ  به ا ا  ر ا راق ."، ويف يوضٍ  
ق، عصلى عليها، ع  أب ؛ عن   خر قال  " وإ  خرج لقضاء حاج ه، عصادف جاازًة على الطري

والاووي  أّ  حد الوقفة اليس ة قدر  الزيا  قري  علي خر الفقيه هرا يع  َس"، ونق) عاه الراععي
(، وروضة الطالبني 533/ 6(، وع ح العزيز )121، 122/ 4ص ة اجلاازة.  ان ر  هناية ا طل  )

(0 /426.) 
 (.510/ 6عن الطريق لعيادة ا ريض. ان ر  اجملقو  ) ( أي  عدل5)
 (.510/ 6(، واجملقو  )031/ 3( ان ر  ال هري  )6)
 (.612/ 1(، وبداية ا  اج )565/ 0( ان ر  عمالة ا  اج )7)
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 .(0)  "ولو وقف ل ة ئرا  على ا ريض؛ بط) اع كاعه"البغويقال 
 .(3)  "وميء عيقا إدا أ يط) الوقوف ا  ف السابق"قال الاووي

ولذذو خذذذرج لألكذذ) علذذذى القذذذول دذذوازس عذذذزار يريضذذاً؛ عذذذاحلكم كقذذذا يذذر عيقذذذا إدا خذذذرج 
 .(4)لقضاء احلاجة

ولذذذذو خذذذذرج أذذذذا عذذذذزار قاديذذذذاً يذذذذن ةذذذذفرس؛ عذذذذاحلكم كقذذذذا يذذذذر يف زايرة ا ذذذذريض إدا خذذذذرج 
 .(5)حلاج ه

وهذذذذو والبقذذذذاء يف ، وأيذذذذا اع كذذذذاف ال طذذذذو  عذذذذ  ففذذذذى أ  لذذذذه أ  فذذذذرج ياذذذذه للعيذذذذادة
 .(6)ا ع كف ةواء

يذذا كذذا  فذذرج يذذن يع كفذذه للعيذذادة    "هذذرا خمذذالف للسذذاة عننذذه وقذذال ابذذن الصذذباغ
 .(7)وكا  اع كاعه تطوعاً "

 .(8)"  "وا ره  يا قاله األصرابقال الاووي

                                                                                                                                                                     

 (.533/ 6(، وع ح العزيز )306/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 1)
 (.031/ 3)( ان ر  ال هري  0)
 (.510/ 6( ان ر  اجملقو  )3)
 (.353/ 1( ان ر  ا هرب )4)
 (.510/ 6( ان ر  اجملقو  )5)
 (.512/ 6(، واجملقو  )353/ 1( ان ر  ا هرب )6)
له  كا  الايب" اهنع هللا يضر قالت   عا شة ا روت  (7) ، وكا  ال يدخ) إدا اع كف، يُدين إ  رأةه  عُأَرجِّ

ابب جواز  س) احلا ض رأ  زوجها يسلم يف ك اب احليض، " أخرجهالبيت إال حلاجة امنسا 
 يكن ، علم(0٩7ا  044/ 1وترجيله وطهارة ةؤرها واالتكاء يف حمرها وقراءة القر   عيه )

ان ر   .دلا ين لي  اجلاا ز وشهود ا ريض لعيادة وا روج امنسا ؛ حلاجة إال يع كفه ين فرج
 هللا عبيد للشيخ الفقهية ، واالخ ياراتحتقيق  ةلطا  بن علي  ل ةلطا ( 186الشاي) )ل 

 .(640  ل) ا باركفوري
 (.511/ 6( ان ر  اجملقو  )8)
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الرابعة: ال جيمول للمعتكمف عمن نمذر اخلمروج لصمالم اجلنمالم علمى املشمهور المذي 
فعلهمممما يف املسممممجد إذا  (0)أم ال فتنممممه ميكممممنقطممممع بممممه اجلمهممممور سممممواء تعينمممم  عليممممه 

 .(0)تعين 
 .(4)وإال؛ ع ،   أهنا إ  تعيات؛ جاز له ا روج(3)وعن ابن القطا 

عذندا ، وقي)  إ  كا  ا يت ين دوي رمحه ولي  له ين يقذو  بدعاذه؛ جذاز لذه ا ذروج
 .(5)وقي)  يس أنف، رج  بىن

عذن  وقذف شذطرها أو عذذدل ، ولذو خذرج لقضذاء حاج ذه عصذّلى يف طريقذذه علذى جاذازة
 وإ  أ يقف وال عدل؛ عفيه أرب  طرهب ، (6)إليها؛ بط) اع كاعه

 .(7)أصرها  أنه ال يبط) اع كاعه
و ذذذذ س أ  يف بط نذذذذه وجهذذذني كذذذذالوجهني عيقذذذذا إدا  واثنيهذذذا وهذذذذو الذذذذري أوردس ا  ذذذو 

 .(٩)يبط) أصرهقا  أنه ال، للعيادة وأ يُِط) (8)جعرّ 
  

                                                             

 أ(.054( هناية اللوحة )(1
 (.52٩/ 6واجملقو  )(، 588/ 3( ان ر  البيا  )0)
البغدادي الفقيه الشاععي؛ كا   ( أبو احلسني أمحد بن أمحد بن دمحم بن أمحد ا عروف اببن القطا 3)

، مث ين بعدس عن أا إةراهب ا روزي، ودر  ين كبار أ قة الصراب، أخر الفقه عن ابن ةريج
ببغداد، وأخر عاه العلقاء، وله يصافات كث ة ياها الفرو  جملد ي وةط، وكانت الرحلة إليه 

ه(. ان ر  35٩ابلعراهب ي  أا القاةم الداركي، علقا تويف الداركي اة ق) ابلرائةة. تويف ةاة )
 (.72/ 1  )(، ووعيات األعيا104/ 1بن قاضى شهبة )اطبقات 

 (.512/ 6( ان ر  اجملقو  )4)
 (.463/ 6(، وكفاية الابيه )4٩5/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )5)
 (.426/ 0(، وروضة الطالبني )512/ 6  " ب  خ ف ". ان ر  اجملقو  )( قال الاووي6)
 (.426/ 0(، وروضة الطالبني )121/ 4( ان ر  هناية ا طل  )7)
 ا س عرب والا م ،(301/ 0) العرب عليه. ان ر  لسا  امقاية  الشيء على وال عريج ،عرّج ين ال عريج( 8)

 .(36/ ا قدية)

 (.442ل   ( ان ر  ال  قة )ك اب الصيا ٩)
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 .(1)وإال؛ عوجها ، واثلثها  أهنا إ  تعيات عليه؛ أ يبط)
، (0)وإ  تعياذت؛ عوجهذا "،   "إ  أ ي عني عليذه؛ بطذ) اع كاعذهورابعها  قاله البغوي

للوقفذة اليسذ ة  قدر صذ ة اجلاذازة حذداً  (4)والغزا  وجع) إيا  احلريني]، (3)و ّلطه الاووي
 .(5)[وإال عهي يعفو عاها لك)  رض يف حق ين خرج لقضاء احلاجة

  

                                                             

 (.512/ 6(، واجملقو  )533/ 6( ان ر  ع ح العزيز )1)
 (.031/ 3( ان ر  ال هري  )0)
 (.512/ 6( ان ر  اجملقو  )3)
 (.575/ 0(، والوةيط )121/ 4( ان ر  هناية ا طل  )4)
 (.512/ 6ين اجملقو  )يا بني ا عكوع ني تكقلة ( يف ا خطوحب)وضبط اميا (، و 5)
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اخلامسة: لو جمامع اخلمارج لقضماء حاجتمه يف ممروره أبن كماان يف همودج أو فمره 
ذلممم  يبطمممل  وقلنممما ابملمممذهب أن، ذلممم  يف وقفمممة يسمممريم أو قبّمممل اممممرأم بشمممهوم فمممننزل

 .(1)لو وقع يف املسجد  بطل يف أصح الوجهني االعتكاف
فممرع: إذا فممرغ مممن قضمماء حاجتممه واسممتنجى    يلزمممه نقممل الوضمموء إىل املسممجد 
 وله أن يتوضن هنا  خبالف ما إذا احتاج إىل الوضوء ممن غمري قضماء حاجتمه  فتنمه ال

 .(0)إذا أمكنه الوضوء يف املسجد جيول له اخلروج للوضوء يف أصح الوجهني
بقذذي أ  ال مديذذد ال مذذوز لذذه ، (3)قذذال اميذذا   "وهذذرا ا ذذ ف يف الوضذذوء الواجذذ "

 .(4)ا روج قطعاً 
 .(5)أيضا ابي اا  ا روج لل مديد وصرّا ابن الصباغ

وأيذذذا إ  أ يكاذذذه الوضذذذوء يف ا سذذذمد؛ عيمذذذوز لذذذه ا ذذذروج للرذذذدث قطعذذذاً وال يبطذذذ) 
 .(6)اع كاعه

فممتذا حاضمم  املعتكفممة  لزمهمما اخلممروج مممن ، الرتبممة النانيممة: اخلممروج بعممذر احلممي 
فمتن كانم  املمدم املنمذورم طويلممة ال ، . وهمل ينقطمع اعتكافهما بمذل ؟ نظممر(7)املسمجد

بممل تبمم  إذا طهممرت كممما لممو حاضمم  يف صمموم ، تسممعها أايم الطهممر غالبمماً    ينقطممع
 .(8)الشهرين عن الكفارم

                                                             

 (.567/ 0(، وعمالة ا  اج )533/ 6( ان ر  ع ح العزيز )1)
 (.534/ 6(، وع ح العزيز )٩٩/ 4اية ا طل  )( ان ر  هن0)
 (.87/ 4( ان ر  هناية ا طل  )3)
 (.455/ 6(، وكفاية الابيه )00٩/ 3( ان ر  ال هري  )4)
 (.523/ 6( ان ر  اجملقو  )5)
 (.368/ 0( ان ر  ا صدر السابق، وحاشية اجلق) )6)
 (.4٩٩/ 6(، وع ح العزيز )355/ 1( ان ر  ا هرب )7)
 (.5٩0/ 3(، والبيا  )334/ 3) ان ر  ةر ا ره ( 8)
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 .(0)أب  تكو  أكثر ين مخسة عشر يوياً (1)[رها ]الاوويوقدّ 
 .(4) الباً  عن احليض العشرين ختلو(3)[الث ثة ووهو وهمة؛ عن  ]

 (5)وإ  كانت قص ة ةيث تسعها أاي  الطهر  الباً؛ عطريقا 
 ابنقطاعه. (6)أحدمها  القط 

 أصرهقا  أنه ياقط .، وقي) وجها ، واثنيهقا  عيه قوال 
لكذذذن حتذذذرتز عذذذن ، ا ذذذروج؛ أ مذذز أذذذا (8)عذذذن نذذذرر واة ريضذذذت (7)ولذذو ]اع كفذذذت[

 .(٩)تلويث ا سمد
 الرتبة النالنة: املره الذي ال يشق معه املقام يف املسجد.

 :(12)واملره ثالثة أضرب

                                                             

 (.356( يف ا خطوحب )الُفوراين(، وال صوي  ين تكقلة ا طل  العا  )ك اب الصو  ل 1)
 (.51٩/ 6( ان ر  اجملقو  )0)
/ 3وهناية ا  اج )(، 480/ 3( يا بني ا عقوع ني ةقط ين ا خطوحب، وال كقلة ين حتفة ا  اج )3)

032.) 
ةت أو ةب ، والغال  أ  الشهر الواحد ال يكو  عيه إال طهر واحد وحيضة  ( أل   ال  احليض4)

 (.387/ 3(، والامم الوهاج )021/ 0واحدة. ان ر  يغ  ا  اج )
 (.427/ 0(، وروضة الطالبني )51٩/ 6( ان ر  اجملقو  )5)

 ب(، وكلقة)القط ( يكررة.054ة اللوحة )( هناي(6
 ( يف ا خطوحب )اع كف( والصواب هو ا ثبت حس  القواعد.(7
  د  علة ويرض فرج ين عرهب ين أدىن الرحم يقال له العادل. ان ر  حترير ألفاظ ( االة راضة8)

 (.303/ 1(، وهناية ا  اج )44ال ابيه )ل  
 (.006/ 3(، وهناية ا  اج )0/1٩7ان ر  يغ  ا  اج )( ٩)
 (.427/ 0(، وروضة الطالبني )535/ 6( ان ر  ع ح العزيز )12)
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كالصمممداع واحلممممى اخلفيفمممة (0)أحمممدها: خفيمممف ال يشمممق معمممه املقمممام يف املسمممجد
فمتن ، املنمذور ووجع الضرس والعني وحنوه  فال جيول اخلروج من أجلمه ممن االعتكماف

 .(0)خرج  بطل
ش واخلمممادم وتمممردد رْ النممماي: ممممره يشمممق معمممه املقمممام يف املسمممجد حلاجتمممه إىل الَفممم

 وإذا خرج  ففي انقطاع تتابعه طريقان:، (3)الطبيب  فيباح له اخلروج بسببه
 .  (4)وهو نصه يف ا خ صر، أحدمها  عيه قوال   أظهرمها  أنه ال ياقط 

وهذذو خمذذرج يذذن أحذذد القذذولني يف أ  ا ذذرض يقطذذ  ت ذذاب  الصذذو  ، (5)]نعذذم[واثنيهقذذا  
 .(6)ذقا وشبههقا الغزا ، وباامها صاح  ا هرب عليهقا يف الكفارة

 .(7)والثاين  القط  أبنه ال ياقط 
كمانطال  المبطن وإدرار البمول الضرب النالث: مره خياف معه تلويث املسجد  

 ويف انقطاع التتابع طريقان:، (8)فيخرج له، واجلرح السائل
 .(٩)أشهرمها وأصرهقا  القط  أبنه ال ياقط 

 .(12)والثاين  طرد القولني

                                                             

 ( هاا شط  على كلقة )كاالنقطا (.(1
 (.5٩2/ 3(، والبيا  )4٩7/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )0)
 (.02٩(، وكفاية األخيار )ل  428/ 0( ان ر  روضة الطالبني )3)
 (.157/ 8) (، وخم صر ا زين115/ 0( ان ر  األ  )4)

 (.536/ 6يف ا خطوحب )ال( وا ثبت هو الصواب، وال صوي  ين ع ح العزيز )(5) 
 (.35٩(، وتكقلة ا طل  العا  )ك اب الصو  ل 354/ 1( ان ر  ا هرب )6)
 (.517/ 6( ان ر  اجملقو  )7)
 (.034/ 3(، وال هري  )354/ 1هرب )( ان ر  ا 8)
 (.428/ 0(، وروضة الطالبني )536/ 6( ان ر  ع ح العزيز )٩)
 (.11/ 3(، والغاية يف اخ صار الاهاية )88/ 4( ان ر  هناية ا طل  )12)
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فممتن دعم  حاجتمه إليممه حبيمث ال ميكنممه ، فمرع: لمو أراد اخلممروج للفصمد واحلجاممة
 .(1)كاملره يفّر  فيه بني اخلفيف وغريهفال  ، وإال، جال اخلروج له، التنخري

 وفيه صوراتن:، الرتبة الرابعة: أن خيرج ال عن قصد
 الوىل: أن خيرج انسياً لالعتكاف  ففي بطالن اعتكافه وجهان:

 .(0)أصرهقا  أنه ال يبط)
علذذذو أ ي ذذذركر حذذذن طذذذال الزيذذذا  عفذذذي بط نذذذه وجهذذذا  كذذذالوجهني يف بطذذذ   الصذذذو  

 .(3) ةياً واألصح  أنه ال يبط)ابألك) الكث  
 .(4)وجع) اميا  هرس الصورة يرتبة على ا رض وأوىل أب  ال ياقط 

 النانية: إذا خرج بغري اختياره.
 .(5)عن  مُح) وُأخرج؛ بط) اع كاعه على ا شهور الري أوردس اجلقهور، ن ر

علذذذى ا ذذذرض ورأع اميذذذا  خترمذذذه علذذذى ا ذذذ ف عيقذذذا إدا ُأكذذذرس علذذذى ا ذذذروج ورتّبذذذه 
 .(6)وجعله أوىل أب  ال ياقط 

 عفي بط   اع كاعه طريقا  ، ولو ُأكرس حن خرج بافسه
 .(7)أصرهقا  عيه قوال  كقا يف إكراس الصا م على األك)

 .(0)  أنه ال يبط)(1)أصرهقا 

                                                             

 (.518/ 6(، واجملقو  )5٩٩/ 3( ان ر  البيا  )1)
لي  بعرر يف ترم ا أيورات، وا ره  األول. ( والوجه الثاين  ياقط ؛ أل  اللبث يأيور به والاسيا  0)

 (.501/ 6(، واجملقو  )537/ 6(، وع ح العزيز )355/ 1ان ر  ا هرب )
 (.501/ 6(، واجملقو  )425( ان ر  ت قة االابنة )ك اب الصو  ل 3)
 (.126-125/ 4( ان ر  هناية ا طل  )4)
 (.388/ 3(، والامم الوهاج )020/ 0( ان ر  يغ  ا  اج )5)
 (.125/ 4( ان ر  هناية ا طل  )6)
 (.466/ 6(، وكفاية الابيه )5٩3/ 3( ان ر  البيا  )7)
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 .  (4)  القط  به(3)والثاين
 .(5)ولو خاف ين ظاأ عخرج واة رت؛ عفي بط   اع كاعه الطريقا 

ونذذوقش ، (6)يذذ  دكذذرس ا ذذ ف يف األول وجذذز  صذذاح  ا هذذرب عيذذه بعذذد  الذذبط  
 .(7)عيه

أو حريذذق أو اهنذذدا  أو لذذن لذذه عليذذه ديذذن وهذذو  (8)وكذذرا لذذو خذذرج للخذذوف يذذن ]حيّذذة[
 .(٩)عاجز عن أدا ه

بطذذ    ولذذو أخرجذذه السذذلطا  ظلقذذاً  صذذادرة وحنوهذذا أو لذذدين هذذو عذذاجز عيذذه؛ عفذذي
 .(12)اع كاعه ا  ف ا ركور

بذه يذ  قدرتذه عليذه؛  (1)ولو أخرجه السلطا  عقوبة كأداء حق توجه عليه وهو لاط)
 .(0)بط) اع كاعه قطعاً 

                                                                                                                                                                     

 ( يع  أصح القولني ين أصح الطريقني.1)
 (.501/ 6(، واجملقو  )077/ 3( ان ر  شرا يشك) الوةيط )0)

 أ(.055( هناية اللوحة )(3
 (.501/ 6( ان ر  اجملقو  )4)
 حكم خروج ا كرس.( أي الطريقا  يف 5)

 (.501/ 6(، واجملقو  )035/ 3أحدمها  يبط)، وأصرهقا  ال يبط). ان ر  ال هري  ) 
 (.355/ 1( ان ر  ا هرب )6)
(   "وأنكر مجاعة على ا صاف كونه جز  يف يسألة ا ا ف ين 501/ 6يف اجملقو  ) ( قال الاووي7)

ظاأ أبنه ال يبط) ودكر يف ا كرس القولني ي  أ  حكقهقا مجيعًا ةواء، وهرا امنكار وإ  كا  
 واق صر عليه". ي مهاً عموابه  أنه عرّ  يسألة ال اأ على األصح

(، وتكقلة ا طل  العا  )ك اب الصو  501/ 6ا خطوحب )دو جاة(، وال صوي  ين اجملقو )( يف 8)
 (.363ل 

 (.440/ 1(، وأةىن ا طال  )500-501/ 6( ان ر  اجملقو  )٩)
 (.537/ 6(، وع ح العزيز )035/ 3( أي ا  ف ا ركور يف ا كرس. ان ر  ال هري  )12)
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 وفيها صور:، الرتبة اخلامسة: أن يكون اخلروج شرعاً 
انقطممممع تتابعممممه سممممواء كممممان ، فممممتن   يتعممممنّي عليممممه، منهمممما: أن خيممممرج لداء شممممهادم

 .(3)لزمه اخلروج، وإن كان  تعّين  عليه، تعنّي عليه أم الالتحّمل 
 وه) يبط) ت ابعه؟ يا ر 

ونذذّ  يف ا ذذرأة ختذذرج ، (4)عقذذد نذذّ  علذذى أنذذه يبطذذ)، عذذن  كذذا  ي  عذذاً عاذذد ال رّقذذ)
 ولألصراب طريقا  ، (5)للعدة أنه ال ياقط  وتب 

 .(6)عيهقا قولني أحدمها  أ  يف بط   االع كاف
 .(7)وأظهرمها  تقرير الاصني

إ  قلاذا  ، وإ  كا  ي عيااً عليه عاذد ال رقذ) أيضذاً ترتذ  علذى يذا إدا أ يكذن ي عياذاً 
 .(8)عهاا أوىل، ال ياقط  مَثَّ 

                                                                                                                                                                     

  ا داععة عن أداء احلق يقال يطله يطله يطً  وياطله لاطلة عهو لاط)، قال اجلوهري  ( ا قاطلة1)
"هو يش ق ين يطلت احلديدة إدا ضرب ها ويددهتا ل طول وك) لدود لطول". ان ر  الصراا 

 (.121(، وحترير ألفاظ ال ابيه )ل  181٩/ 5)
(، 4٩7/ 3قضيه يف ا سمد. ان ر  احلاوي الكب  )( ألنه خرج ابخ يارس؛ ألنه كا  يكاه أ  ي0)

 (.5٩3/ 3والبيا  )
 (.126/ 4(، وهناية ا طل  )4٩6/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )3)
 (.115/ 0( ان ر  األ  )4)
 (.118/ 0( ان ر  ا صدر السابق)5)
 ( أحدمها  يبط)؛ أل  السب  ابخ يارس.6)

 (.514/ 6(، واجملقو  )5٩2/ 3له ياه. ان ر  البيا  ) والثاين  ال يبط)؛ ألنه خروج  ا ال بد 
  "والفرهب  ا  ال رق) إمنا يكو  ل داء عندا حتق) ابخ يارس عقد أجلأ نفسه ا  األداء، ( قال الراععي7)

احلها به". والاكاا ال ي أثر للعدة، علي أ  ا رأة ا  الاكاا أحوج ياه إىل ال رق)؛ ل علق يص
 (.077/ 3(، وشرا يشك) الوةيط )538/ 6ان ر  ع ح العزيز )

 (.538/ 6( ان ر  ع ح العزيز )8)
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 .(1)عهاا وجها ، وإ  قلاا  ياقط  مَثَّ 
 .(0)وا ره   أنه ال ياقط 
عذذن  كذذا  ، والطذذ ي  "هذذرا إدا أ يكذذن ط قهذذا يوكذذوالً إليهذذا قذذال القاضذذيا  ا ذذاوردي
 .(3)انقط  اع كاعها اب روج"، عّوضه إليها عطلقت نفسها

عذذن  أد  ، يذذدة يعياذة   "ا ذذ ف إدا أ يكذن أد  أذذا يف االع كذاف(4)وقذال الُفذوراين
 أ  أا أ  تقيم إىل انقضا ها أ  ال؟انبىن على القولني يف ، أا يدة يعياة ويات يف أثاا ها

 .(5)بط) قوالً واحداً ، عخرجت، إ  قلاا  نعم
 ".(6)عفيه القوال ، وإ  قلاا ال

  (7)وإ  كا  يف اع كاف يارور    ي  اب  ودعي لألداء
وكذذذذرا إدا دعذذذذي إىل ال رقذذذذ) ويكفيذذذذه الباذذذذاء عاذذذذد ، لزي ذذذذه امجابذذذذة،  عليذذذذهعذذذن  تعذذذذنّي 

 .(8)العود
 .(٩)عفي لزو  امجابة وجها ، وإ  أ ي عني عليه

                                                             

 إليه. (  أحدمها  ياقط ؛ ميكا  جميء القاضي1)
واخ يارس". ان ر  ا صدر السابق، وتكقلة   "والفرهب  أنه أ ي رق) بداعي ه واثنيهقا  ال، قال الراععي

 (.365ا طل  العا  )ك اب الصو  ل  
 (.428/ 0( ان ر  روضة الطالبني )0)
 حتقيق  عيص) شريف دمحم(. 1/480(، وال عليقة )524/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )3)
 (.457/ 6( ان ر  كفاية الابيه )4)
 (.457/ 6(، وكفاية الابيه )451ل ( ان ر  ت قة االابنة )ك اب الصو  5)
 (.457/ 6(، وكفاية الابيه )451( ان ر  ت قة االابنة )ك اب الصو  ل 6)
 .( أي  ألداء الشهادة7)
 (.458/ 6(، وكفاية الابيه )031/ 3( ان ر  ال هري  )8)
 غااء بغ س.( أحدمها  ال يلزيه؛ الش غاله بفرض ي عني عليه ي  االة ٩)
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 .(1)وأيا إدا كا  يف اع كاف تطو  ودعي لألداء؛ لزي ه امجابة
 فرع: إذا دعي لتحّمل شهادم.

 .(0)بط) اع كاعه"، عن  خرج، أ فرج،   "إ  أ ي عني عليهالدارييقال 
وإ  ، عذذاألوىل أ  ال فذذرج (3)  "إ  كذذا  اع كاعذذه تطوعذذاً وأ ي عذذني عليذذهوقذذال ا  ذذو 

أ يلزيذذه ا ذروج ةذذواء كذا  ي  ابعذذاً أ  ، وإ  كذا  اع كاعذذه واجبذاً ، لزيذه ا ذذروج، تعذني عليذذه
 .(4)أ مز"، وإ  شرطه، جاز، عن  أ يكن شرحب ال  اب ، وه) موز؟ يا ر، ال

أن خيرجمممممه اإلممممممام ليقممممميم عليمممممه عقوبمممممة شمممممرعية كحمممممد  أو تعزيمممممر  أو  :(5)ومنهممممما
فمالنص ، وإن ثبم  ابلبينمة، (7)انقطمع تتابعمه، فمتن ثبم  ذلم  عليمه مقمراره، (6)قصاص  

 .(8)بى، أنه ال ينقطع به تتابعه فتذا عاد
  (٩)ولألصراب طريقا  كالطريقني عيقا إدا خرج ألداء شهادة

                                                                                                                                                                     

؛ ألنه حق  ديي فاف واثنيهقا  يلزيه؛ أل  األداء عاد الطل  عرض، وهو  كد ين االع كاف 
 (.366عواته. ان ر  تكقلة ا طل  العا  )ك اب الصو  ل  

 (.515/ 6( ان ر  اجملقو  )1)
 ( ان ر  ا صدر السابق.0)

 ب(.055( هناية اللوحة )(3
 (.451( ان ر  ت قة االابنة )ك اب الصو  ل 4)
 ( أي  ين صور خروج ا ع ِكف ين ا سمد شرعاً.5)
( الِقصال  يأخود ين الق ، وهو القط ، وقي)  ين اق صال األثر، وهو ت بعه؛ أل  ا ق   ي ب  6)

 اجلاين إىل أ  يق   ياه.
(، ويعمم 0٩3لفاظ ال ابيه )ل  واصط حاً  هو يعاقبة اجلاين مبث) جااي ه. ان ر  حترير أ 

 (.٩5/ 3ا صطلرات واأللفاظ الفقهية )
 (.388/ 3(، والامم الوهاج )500/ 6( ان ر  اجملقو  )7)
 (.500/ 6(، واجملقو  )116/ 0( ان ر  األ  )8)
 (.538/ 6( ان ر  ع ح العزيز )٩)
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 أحدمها  أ  عيه وجهني 
 .(1)أصرهقا  أنه ال ياقط 

 .(3)  القط  به(0)وأصرهقا
 .(4) قول على يا إدا ثبت ابلبياة ويا أطلقه مجاعة ين أ  ا روج للرد ال يقط  ال  اب 

 .(6)ِعدم فرا  أو وفام  فعليها اخلروج لتعتد يف مسكنها (5)ومنها: أن يلزم ]املعتكفة[
، واألصذذح  أنذه ال يبطذذ)، (7)ا  قذديا عذندا خرجذذت عفذي بطذذ   اع كاعهذا الطريقذذا  

 .(8)وتب  إدا عر ت ين العدة
عن  كا  اع كاعها إبد  الزوج وقد عنّي يذدة مث وجبذت العذدة عهذ) يلزيهذا العذود إىل 

 أو الوعاة قب) اة كقاأا؟ ا سكن يف الط هب
 .(٩)عيه قوال  أيتيا  يف العدة

 .(12)بط) اع كاعها قطعاً ، عخرجت، عن  قلاا  ال
 .(11)عفيه الطريقا ، وإ  قلاا  نعم

                                                             

إمنا ت رق)    أ  الشهادة(  "والفرهب بياه وبني يسألة الشهادة538/ 6يف ع ح العزيز ) ( قال الراععي1)
ل ؤّدع، عاخ يارس لل رق) اخ يار ل داء، واجلرية ا وجبة للرد ال يرتكبها اجملر  ليقا  عليه احلد، 

 (.355/ 1(، وا هرب )4٩7/ 3احلاوي الكب  )علم مع) اخ يارس للسب  اخ ياراً له". ان ر  
 الضق  يرج  إىل الطريقني أي  أصح الطريقني.(0) 

 (.42٩/ 0(، وروضة الطالبني )456( ان ر  ت قة االابنة )ك اب الصو  ل 3)
 (.368( ان ر  تكقلة ا طل  العا  )ك اب الصو  ل  4)

 (.538/ 6) يف ا خطوحب )ا ع كف(، وال صوي  ين ع ح العزيز(5) 
 (.53٩/ 6(، وع ح العزيز )330/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 6)
 (.368تكقلة ا طل  العا  )ك اب الصو  ل  وان ر  ، ( أي  الطريقا  ا  قديا  يف يسألة الشهادة7)
 (.42٩/ 0)(، وروضة الطالبني 516/ 6( ان ر  اجملقو  )8)
 ب(.٩/6٩ان ر  )( ٩)

 (.42٩/ 0(، وروضة الطالبني )53٩/ 6( ان ر  ع ح العزيز )12)
 (.516/ 6(، واجملقو  )127/ 4( ان ر  هناية ا طل  )11)
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 .(0)"  "إدا لزيها ا روج علم خترج عصت وأجزأها االع كاف(1)[قال]البغوي
 (3)[شذذذئتُ   عقالذذذت]، شذذذئتِ    "ولذذذو قذذذال للقع كفذذذة  أنذذذِت طذذذالق إ الذذذدارييقذذذال 

 اح ق) وجهني 
 .أحدمها  أهنا كالشاهد ا خ ار

 .(4)والثاين  أهنا كعدة وجبت بغ  يشيئ ها"
فتذا اعتكف يف غري اجلامع فحضرت اجلمعة وهمو ، ومنها: اخلروج لداء اجلمعة

 .(5)لزمه اخلروج إليها، ممن جتب عليه
أ حيسذ  لذه يذدة دهابذه ويكثذه يف اجلذاي  ، اع كاعه عن نرر  ذ  ي  ذاب مث إ  كا  

 .(6)بىن، عندا عاد، ورجوعه
 .(7)وعيه قول ضعيف  أنه حيس  له

 وقي) وجها  ، عفي بط نه اب روج قوال ، وإ  كا  نرراً ي  ابعاً 
 .(8)أحدمها  أنه ال يبط)

بقذذدر مسذذا  ا طبذذة والصذذ ة ال   "حي قذذ) أ  يقذذال  يقذذيم (0()1)يلّذذجمَُ وعلذذى هذذرا قذذال 
 ".(3)وحي ق) أ  يقال  يصلي ي  دلا الساة كقا صار إليه أبو حايفة،   

                                                             

(، وتكقلة ا طل  العا  )ك اب 516/ 6(، وال صوي  ين اجملقو  )( يف ا خطوحب )العقراين1)
 (.368ل   الصو 

 (.033/ 3( ان ر  ال هري  )0)
 (.516/ 6( يا بني ا عقوع ني ةاقط ين ا خطوحب، وال كقي) ين اجملقو  )3)
 ( ان ر  ا رج  السابق.4)
(، وهناية ا طل  354/ 1( أل  اجلقعة عرض ابلشر  ع  موز تركها ابالع كاف. ان ر  ا هرب )5)

(4 /٩8.) 
 (.513/ 6(، واجملقو  )58٩/ 3. ان ر  البيا  )( هرا هو ا ره 6)
 (.513/ 6( ان ر  اجملقو  )7)
/ 3(، والبيا  )354/ 1( ألنه خروج  ا ال بد له ياه، عهو كا روج لقضاء احلاجة. ان ر  ا هرب )8)

58٩.) 
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 .(4)وأصرهقا  أنه يبط)
اب ذدأ بذه يذن أول األةذبو  ، (5)ا اذرور أقذ) يذن أةذبو  ععلى هرا إ  كا  االع كاف

 .(6)يسمد شاء وفرج للمقعة بعد انقضا هيف أي 
وجذ  ، وإ  كذا  أكثذر يذن أةذبو ، اب دأس ين شذاء، يف اجلاي  وإ  أراد االع كاف

 .(7)أ  يب دأس يف اجلاي 
أ يكاه الوعاء باررس إال أ  يرض ، وقلاا ي عنّي ، وإ  كا  عنّي يف نررس يسمداً   س

 .(8)اجلقعة أو يرتكها عاصياً يس قراً على اع كاعهع سقط عاه 
واعلذذم أ  ك يهذذم هاذذا ويف اع كذذاف الزوجذذة والعبذذد بغذذ  إد  الذذزوج والسذذيد يق ضذذي 

ونّصذذذهم عيقذذذا إدا طذذذرأ علذذذى ا ع كذذذف جاابذذذة أو ، يذذذ  العصذذذيا  اب قذذذا  صذذذرة االع كذذذاف
 .(٩)اع كاعه بعدس وقد يفّرهبحيض أو ردة أو ةكر أنه ال يصح 

 
 .(12)صح إحرامه، ومنها: إذا أحرم املعتكف حبج أو عمرم

                                                                                                                                                                     

 ويي صاح "الرخا ر" تقديت ترمج ه ل ا خز  يأبو ا عا  جُمَلّ  ( هو القاضي1)
 (.073/ 02(، واأداية إىل أوها  الكفاية )460/ 6( ان ر  كفاية الابيه )0)
( أل  إابحة ا روج إىل اجلقعة إابحة أا ب وابعها، وةااها ين توابعها مبازلة األدكار ا ساونة عيها. 3)

 (.352/ 1(، وتبيني احلقا ق )114/ 0ان ر  بدا   الصاا   )
(، واجملقو  542/ 6( لسهولة االح زار عن هرا ا روج أب  يع كف يف اجلاي . ان ر  ع ح العزيز )4)

(6 /513.) 
 أ(.056( هناية اللوحة )(5
 (.42٩/ 0(، وروضة الطالبني )542/ 6( ان ر  ع ح العزيز )6)
 (.437/ 1(، وأةىن ا طال  )434/ 6( ان ر  كفاية الابيه )7)
 (.514/ 6(، واجملقو  )030/ 3ال هري  )( ان ر  8)
 (.371( ان ر  تكقلة ا طل  العا  )ك اب الصو  ل  ٩)
 (.502/ 6(، واجملقو  )5٩0/ 3( ان ر  البيا  )12)
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خذذرج إليذذه ، وإ  خذذاف عذذوت احلذذج، لزيذذه دلذذا، مث إ  أيكاذذه إمتذذا  اع كاعذذه مث احلذذج
 .(0)ا   اب  عندا عرغ اة أنف االع كاف، (1)وبط) اع كاعه

 .(3)عير اج إىل االة ئااف باية جمددة، وحيث قلاا  ياقط  ال  اب 
انقطذذ  ال  ذذذاب  ، علذذو أخذذرس، لزيذذه العذذود إىل ا ع َكذذف ويبذذ ، وحيذذث قلاذذا  ال ياقطذذ 

 .(4)وتعرر البااء
 .(5)وم  قضاء األوقات الفا  ة ابألعرار ا  قدية يا عدا أوقات قضاء احلاجة

إدا خذذذرج  ذذا ال بذذذد لذذذه ياذذذه كقضذذاء احلاجذذذة والغسذذذ) يذذذن  مذذ  جتديذذذد الايذذذة(6)و]ال[
وقذد  طال زيانذه أ  قصذر علذى الصذريح اجلاابة واآلدا  إدا جوز  ا روج له على ا ره 

 .(7)تقد 
ومذذذراي  عيقذذذا إدا خذذذرج لغذذذرض ، (8)[ياذذذه بذذذد يف أظهذذذر ]الذذذوجهنيوكذذذرا إدا خذذذرج  ذذذا 

 .(٩)اة ثااس
، مث جذذذذاي  أو خذذذذرج يذذذذن  ذذذذ  عذذذذرر، ولذذذذو عذذذذنّي الع كاعذذذذه يذذذذدة وأ ي عذذذذرض لل  ذذذذاب 

 .(1)عفي وجوب ال مديد الوجها ، وعاد لي م الباقي، اع كاعه (12)]عفسد[
                                                             

م  عليه ابلشر ، عندا خرج بط) اع كاعه؛ أل  ةببه ابخ يارس. ان ر  ا صدرين  ( أل  احلج1)
 السابقني.

 (.355/ 1(، وا هرب )525/ 3( ان ر  احلاوي الكب  )0)
 (.42٩/ 0(، وروضة الطالبني )541/ 6( ان ر  ع ح العزيز )3)
 ( ان ر  ا صدرين السابقني.4)
 (.412/ 0(، وروضة الطالبني )536/ 6( ان ر  اجملقو  )5)
 (.537/ 6( يا بني ا عقوع ني ةاقط ين ا خطوحب، وال كقي) ين اجملقو  )6)
 (.412/ 0(، وروضة الطالبني )540/ 6ان ر  ع ح العزيز )و  (،05٩تقد  )ل  (7)
 ( يف ا خطوحب )القولني(، وا ثبت هو الصواب وال صوي  ين ا صدرين السابقني.8)
 (.412/ 0(، وروضة الطالبني )537/ 6( ان ر  اجملقو  )٩)
 (.537/ 6( يف ا خطوحب )عسد(، وال صوي  ين اجملقو  )12)
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 .(0)هاا وجوبه" قال اميا   "ا ره 
وال يغذذذذذرت دذذذذذز  صذذذذذاحيب "امابنذذذذذة" و"البيذذذذذا " بعذذذذذد  ،   "وهذذذذذو األصذذذذذحقذذذذذال الاذذذذذووي

 .(3)وجوبه"

                                                                                                                                                                     

 ( أي الوجها  ا اضيا  عيقا إدا خرج   ا ياه بد  1)
 أحدمها  م  جتديدها. والثاين  ال م .

( تكقلة ك   االيا   "...؛ عن  يا يضى عبادةة يافصلة، عقا يس قبله اآل ". ان ر  هناية ا طل  0)
(4 /٩0.) 

 (.537/ 6(، واجملقو  )5٩4/ 3( ان ر  البيا  )3)
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 (1)كتاب احلج
الشذذذر  يف العقذذذر إال يذذذرة وال مذذذ  أبصذذذ) ، (0)ةذذذ  ام يذذن أركذذذا  نوركذذذ وهذذو عذذذرض

وقذذد مذذ  أكثذذر يذذن يذذرة لعذذارض  ، (4)أكثذذر يذذن يذذرة عهذذو تطذذو  /(3)واحذذدة ويذذن أتذذى بذذه
وكذذذرا مذذ  علذذذى داخذذ) يكذذذة علذذى قذذذول وجذذذوابً ، والقضذذذاء عاذذد إعسذذذاد ال طذذو ، كالاذذرر

؛ عقذذن حذج مث ارتذذد مث عذذاد ال وال يوجبذذه االةذذ   بعذد الذذردة، (6) بياذذه وبذذني العقذرة (5)خمذ اً 
 .(7)اثنياً  يلزيه احلج

  

                                                             

  بف ح احلاء وكسرها وكرلا احلمة عيها اللغ ا  وأكثر ا سقو  عيها الكسر، والقيا  الف ح، ( احلج1)
 واألول هو ا شهور. ،بعد أخرع" حمم ه إدا أتي ه يرةوقال األزهري  "هو ين قولا وأصله القصد، 

 خمصوصة.ويف الشر   قصد لبيت هللا تعاىل بصفة خمصوصة، يف وقت خمصول، بشرا ط  
 .(0/ 7(، واجملقو  )101/ 1(، وا صباا ا ا  )133ان ر  حترير ألفاظ ال ابيه )ل   

، و ا جاء يف الصريرني ٩7 ل عقرا    َّهت مت خت حت  جت هب مب خب حب ُّٱ تعاىل (  لقوله0)
أنه قال  "ب  امة   على مخ   شهادة أ   ال إله إال هللا   عن الايب  ن حديث ابن عقر ي

يف  ". أخرجه البخاري، واحلج، وصو  ريضا دمحمًا رةول هللا، وإقا  الص ة، وإي اء الزكاةوأ  
( ويسلم يف 8ا1/11صريره ك اب االيا ، ابب االيا  وقول الايب ب  االة   على مخ  )

(، وهو جمق  16ا 1/45صريره ك اب االيا ، ابب بيا  أركا  االة   ودعا قه الع ا  )
/ 7عليه يكفر جاحدس إ  أ فف عليه، وُعرض بعد اأمرة يف الساة السادةة. ان ر  اجملقو  )

(، ويرات  االمجا  البن 51(، واالمجا  البن ا ارر)ل 3/034اية ا  اج )(، وهن3
 (.41حز )ل 

 /ب(.056) هناية اللوحة (3)

 .(0/026( ويغ  ا  اج )034/ 3( وهناية ا  اج )7/0( ان ر  ع ح العزيز )4)
زاء الصيد، وعدية ، وج صورة، كخصال الكفارة  إماب شيء يبهم ين أشياء ( الواج  ا خ 5)

 (.07٩/ 1(، وشرا خم صر الروضة )046/ 1ان ر  البرر ا يط )األدع وحنوها. 
/ 4(، وحتفة ا  اج )11/ 7( وقي)  يس ر  وعليه أكثر الشاععية وهو ا ع قد. ان ر  اجملقو  ) 6)

 (.077/ 3(، وهناية ا  اج )71
 (.7/٩(، واجملقو  )4/42٩(، والبيا  )4/143( ان ر هناية ا طل  )7)
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 .واللواحق، وا قاصد، ا قديات والك   يف الك اب يف ث ثة أقسا   

  القسم الول
 يف مقدمته

  . وله مقدمتان: الوىل يف الشرائط ماعدا امليقات الزماي
وممن ، أو ال ربعة أقسام   لن اإلنسان إما أن جيب عليه احلمجأ والناس يف احلج

ومممن ال جيزئممه إممما أن ، ال جيممب عليممه إممما أن جيزئممه اآليت بممه عممن حجممة االسممالم أو ال
و ال يصمح  أ ومن ال تصمح مباشمرته لمه إمما أن يصمح لمه احلمج، تصح مباشرته له أو ال

وشممممروطها ، وصممممحته لممممه، ومباشممممرته، وإجزائممممه، فهممممذه أربعممممة أقسممممام: وجمممموب احلممممج
 . (1)خمتلفة

واالسمتطاعة ، والبلموغ، واحلريمة، والعقل، فنما الوجوب فشروطه مخسة: االسالم
 . (0)ول  أن جتعلها أربعة وتع  عن العقل والبلوغ ابلتكليف

علمى الكممافر الصمملي   مبعممى أنممه ال  الول : اإلسممالم   فممال جيممب احلممج الشمرط
يف  (3)عاقمب عليهمماويُ ، يؤمر بمه يف لممن كفمره وإن توجمه اخلطماب حنموه بمه ممع االميمان

 .(4)يف خماطبة الكفار ابلفروع كما مر يف الصالم والصوم اآلخرم على الصحيح

                                                             

 (.3/ 3(، وروضة الطالبني )6/ 7( ان ر  ع ح العزيز )1)
 (.3/3(، وروضة الطالبني )7/02(، واجملقو  )4/5( ان ر  احلاوي الكب  )0)
 والعقرة . وهللا أعلم . ( أي  على احلج3)
 ؟( اخ لف الفقهاء ه) الكفار خماطبو  بفرو  الشريعة أ  ال4)

 ،ليسوا خماطبني ذا إىل أهنم احلافية وده   ،ىل أهنم خماطبو  ذاإعره  الشاععية ومجهور الفقهاء  
 هم خماطبني ابلاواهي دو  األواير.  عقالوا ،وعرهب بعض األصوليني بني الاواهي واألواير

 (.1٩5/ 0(، و قز عيو  البصا ر)107/ 0(، والبرر ا يط )73ان ر  هناية السول )ل   
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وي هذذذذذر أثذذذذذر وجوبذذذذذه عليذذذذذه عيقذذذذذا إدا وجذذذذذدت ، وأيذذذذذا ا رتذذذذذد عيمذذذذذ  عليذذذذذه كالصذذذذذ ة
عأيذذا إدا وجذذدت يف زيذذن االةذذ   ؛ عقذذد وجبذذت علذذى ، االةذذ طاعة يف زيذذن الذذردة خاصذذة

 .(1)ا سلم
عذذن والذذدس م عيقذذا إدا قذذدر علذذى الذذزاد والراحلذذة يف زيذذن الذذردة مث  الذذروايينوحكذذى ، 

قولني يف وجوب القضاء عاه ؛ باذاًء علذى أ  يلكذه زال ابلذردة   أةلم ويات يف احلال م 
 .(0)وإ  قلاا ال لزيه، إ  قلاا زال أ يلزيه احلج، أ  ال

 .(3)الدنيا ولو أ يسلم أ ي هر لوجوبه عليه أثر يف
 . (4)واملعتوه إمجاعاً ، على اجملنون : العقل   فال جيب احلجالناي الشرط
لكمن يف وجموب اإلحمرام عليمه أبحمد ، (5): احلريمة   فمال جيمب علمى الرقيمقالنالث

 النسكني عند دخول مكة مذن السيد خالف كيت يف موضعه.
 .(6)الرابع : البلوغ   فال جيب على الصيب إمجاعاً 
   .(8)املستطيع (7)/اخلامس : االستطاعة   فال جيب على غري

وأيا وقوعه عن حمة االة   عيشرتحب عيه الشروحب األربعة األول دو  االة طاعة ؛ 
 .(٩)وق  حمه عن الفرض علو تكلف الفق  احلج

                                                             

 (.317/ 0(، وإعانة الطالبني )4/10(، وحتفة ا  اج )7/1٩( ان ر اجملقو  )1)
 (.4/31) ( ان ر  ةر ا ره 0)
 (.16/ 7( ان ر  كفاية الابيه )3)
 (.047/ 1وامقاا  يف يسا ) اممجا  )(، 62( ان ر  اممجا  البن ا ارر )ل  4)
 (.041/ 3(، وهناية ا  اج )43/ 7(ان ر  اجملقو  )5)
 (.047/ 1(، وامقاا  يف يسا ) اممجا  )62(ان ر  اممجا  البن ا ارر )ل  6)
 /أ(.057( هناية اللوحة )7)
 (.041/ 3ج )(، وهناية ا  ا 012/ 0(، ويغ  ا  اج )3/ 3( ان ر  روضة الطالبني )8)
 (. ٩/ 4(، وحتفة ا  اج )3/ 3(، وروضة الطالبني )8/ 7( ان ر  ع ح العزيز )٩)
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وال قييذز ؛ عذ  تصذح يباشذرة ، وأيا صرة وقوعه ياه مبباشرته علذه شذرطا    االةذ  
 .(1)الكاعر واجملاو  والصيب الري ال ييز

 ولو ارتد يف أثاا ه عفي بط   إحرايه وجها  
 .  (3)ال  وأصحهما، (0)الروايينيبط) وصرره   أحدمها 

وهذذو الذذري يفهذذم ا طذذاب وحيسذذن اجلذذواب ويقاصذذد ، (4)الصمميب املميممزويصذذح يذذن 
 .أييت ين بعد (6)لكن يف اع قارس إىل إد  الو  خ ف (5)الك  

 .(7)ويصح حج العبد كسا ر عباداته
 لذذذه يف اجلقلذذذة عشذذذرطه امةذذذ   خاصذذذة ؛ عذذذ  يصذذذح احلذذذج وأيذذذا صذذذرة وقذذذو  احلذذذج

 .(8)رللكاع

                                                             

 (.021(، وهناية الزين )ل  0/056(، والغرر البهية )7/02( ان ر  اجملقو  )1)
 (.75/ 4(، وحتفة ا  اج )3/352) ( ان ر  ةر ا ره 0)
 (.354/ 8(، واجملقو  )412/ 4)( ان ر  البيا  3)
 (.3/ 3(، وروضة الطالبني )7/ 7( ان ر  ع ح العزيز )4)
 (.6٩(، وا طل  على ألفاظ ا قا  )ل  134( ان ر  حترير ألفاظ ال ابيه )ل  5)
أحر  بغ  إد  الوا  عفيه    " إ  كا  الصيب ليزا وأحر  إبد  الو ، صح إحرايه، وإ ( قال العقراين6)

 وجها  
أحدمها  يصح، وهو قول أا إةراهب؛ ألنه عبادة، عصح إحرايه عيها بغ  إد  الو ، كالص ة  

 والصو .
ي علق أداؤس إبنفاهب ا ال، والصيب ال يلا إنفاهب ا ال  ؛ أل  احلجوالثاين ال يصح، وهو الصريح 

(، وروضة 1٩/ 4بغ  إد  الو ، كالبي  والشراء، إ ف الص ة والصو .". ان ر  البيا  )
 (.11٩/ 3الطالبني )

 (.03٩/ 3(، وهناية ا  اج )6/ 7(، وع ح العزيز )4/044( ان ر  احلاوي الكب  )7)
 (.3/ 3(، روضة الطالبني )6/ 7)( ان ر  ع ح العزيز 8)
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شذذرتحب عيذذذه ال قييذذز بذذذ) مذذوز للذذذو  أ  حيذذذر  للصذذيب ا سذذذلم  ذذ  ا قيذذذز عاقذذذول   وال يُ 
 ويفع) يا ي أتى ياه ويفعذ) الذو  عاذه يذا ال ي ذأتى ياذه علذى يذا ةذيأيت، جعل ه  رياً بقلبه

 .(1)تعاىل إ  شاء هللا
ابلصذيب  ذ   والراععذي، والغذزا ، وا  ذو ، عقد أحلقه مجاعة يذاهم البغذوي جملنونوأيا ا

وقذذالوا   يصذذح حمذذه حيذذر  عاذذه وليذذه ويفعذذ) يذذا ي ذذأتى لذذه ععلذذه ويفعذذ) وليذذه يذذا ال ، ا قيذذز
 .(0)الرواييني أتى ياه وصرره 

، واحلاذاطي، وابن الصباغ، والط ي وا اوردي، (3)َكجِّ وقال  خرو  ياهم القضاة ابن  
 .(4)والشاشي   ال يصح حمه وال حير  عاه وليه إ ف الصيب، والش ازي

  

                                                             

 (.021(، وهناية الزين )ل  02/ 7(، واجملقو  )3/ 3( ان ر  روضة الطالبني )1)
، وأ أقف عليه للبغوي والغزا ، لكن نقله عاهقا ابن الرععة. ان ر  ت قة ( وهوترجيح اميا  الاووي0)

(، 3٩٩(، وا رر )ل3/550)  عد العصيقي(، وةر ا ره حتقيق  علي بن ة 77االابنة )ل 
 (.17/ 7(، وكفاية الابيه )7/38واجملقو  )

  هو أبو القاةم يوةف بن أمحد بن يوةف بن كج الكمي؛  كا  أحد أ قة الشاععية، ( ابن َكجّ 3)
طا ، وحضر جمل  أا القاةم عبد العزيز الداركي، ومج  بني رايةة صر  أاب احلسني ابن الق

العلم والدنيا، وله وجه يف يره  الشاععي، وصاف ك بًا كث ة ان ف  ذا الفقهاء ياها ال مريد، 
 ه(، رمحه هللا425ةاة ) وتوىل القضاء ببلدس، وقُ ) يف ليلة الساب  والعشرين ين شهر ريضا 

ان ر  وعيات  تعاىل. وكج  بكاف يف وحه وجيم يشددة، والكمي  نسبة إىل جدس ا ركور.
 (.17/184(، والس )1/364(، وطبقات ابن كث )4/35٩(، وطبقات السبكي)7/65األعيا )

(، وا هرب 7/401(، وع ح العزيز )4/027( ألنه لي  أهً  للعبادات. ان ر  احلاوي الكب  )4)
 (.7/38(، واجملقو  )3/1٩7وحلية العلقاء )(، 1/35٩)
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حكم اجملاو  حكم الصيب  ذ  ا قيذز إدا بلذ  جماذو ً ؛ عأيذا إدا بلذ  عذاق ً "  (1)وقال
وهذرا ياذه ، "علذى أ  الواليذة تعذود إىل األب أو إىل احلذاكم رشيداً مث جن عوجهذا  يابايذا 

 يكذذن للباذذاء وجذذه وعيذذه خذذ ف أ يذذدل علذذى أ   ذذ  األب واجلذذد ال حيذذر  عذذن الصذذيب وإال
 .أييت إ  شاء هللا تعاىل

  

                                                             

حسني، كقا ن  عليه ا ؤلف يف تكقلة ا طل  العا . ان ر   كفاية  ( لع) القا )   هو القاضي1)
 (.٩2(، وتكقلة ا طل  العا  )ل 7/17الابيه )
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 فصل
 (1)يف بيان االستطاعة       
 واستطاعة حمصلة بغريه .، وهي نوعان : استطاعة مباشرم

  االستطاعة املباشرمالنوع الول : 
 والبدن .، والطريق، والزاد، وهي تتعلق أبربعة أمور : الراحلة

 والناس ضرابن:، الراحلة :الول
إال إذا وجمد    فمال يلزممه احلمجفمنكنر بينه وبمني مكمة مسمافة القصمرمن  :أحدمها

لكن القادر علمى املشمي يسمتحب لمه أن ، سواًء كان قادراً على املشي أو ال (0)راحلة
كيت إن شممممماء هللا  خمممممالف، راكبممممماً أو ماشمممممياً أفضمممممل(4) /ويف كمممممون احلمممممج، (3)ال يمممممرت 
 .(5)تعاىل

                                                             

/ 0(، وا صباا ا ا  )040/ 8) ( االة طاعة  لغًة  القدرة على الشيء. ان ر  لسا  العرب1)
 (.463/ 01(، واتج العرو  )382

واصط حاً  هي إيكا  الوصول إىل يكة ويواض  الّاسا إيكا  عاداّي ب  يشقة ع يقة ي   
ان ر  يعمم ا صطلرات وقي)  زاد وراحلة. وا ال الري له قيقة عاد صاحبه. األين على الاف  

 (.05(، وال عريفات الفقهية )ل  120شرا حدود ابن عرعة )ل  (، و 146/ 1واأللفاظ الفقهية )
ين  ( والراحلة عاد العرب  ك) بع   ي ، ةواء كا  دكرا أو أنثى، وليست الااقة أوىل ابةم الراحلة0)

 اجلق)، تقول العرب للمق)، إدا كا   يبا  راحلة، ومجعه رواح)، ودخول اأاء يف الراحلة
للقبالغة يف الصفة، كقا تقول  رج) داهية، وابقعة، وقي)  إمنا مسيت راحلة ألهنا ترح)، وقي)  

 (.58/ 0٩(، واتج العرو  )1727/ 4(، والصراا )4٩7/ 0يقايي  اللغة )ألهنا دات رح). ان ر  
 (.0/011(، ويغ  ا  اج)4/ 3(، وروضة الطالبني )7/12( ان ر  ع ح العزيز)3)
 ب(057( هناية اللوحة )4)
  أيهقا أعض) ا شي أو الركوب؟ على أقوال ( اخ لف عقهاء ا ره 5)
قال لعا شة رضي هللا     ا شي ؛ أل  ال ع  عيه أكثر، وقد روي أ  الايب الراععيأصرها عاد   

(ويسلم 1787برقم) " ي فق عليه أخرجه البخاري"أجرم على قدر نصبا عاها
وألنه أعوُ  له على ،   الركوب أعض)؛ اق داًء برةول هللا عاد الاووي(عاها. و 1011برقم)

  مها ةواء قب) امحرا ، عندا ا اع ة  على يهقات العبادة. والثالث  أهنقا ةواء. وقال ابن ةريج
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وال يلرقه ضذرر وال ، عن  كا  يس قسا عليها ين     ق)، مث إدا وجد الراحلة 
أو ، وإ  كذذذذذا  ال يس قسذذذذذا عليهذذذذذا إال مبشذذذذذقة لشذذذذذيخوخة، يشذذذذذقة شذذذذذديدة لزيذذذذذه احلذذذذذج

 .(1)ه اشرُتحب وجدا  ا ق) وراحلة تصلح لهعُّ رَ أو اع ياد تذَ ، ضعف
 .(0)اشرتاحب ا ق) يف حق ا رأة  وأطلق العراقيو  
 .(4()3)ولو كا  يلرقه يشقة ع يقة يف ركوب ا ق) اع   يف حقه الكايسة 
عذذن  قذذدر علذذى شذذق  قذذ) ووجذذد شذذريكاً ، مث العذذادة جاريذذة بركذذوب اثاذذني يف ا قذذ) 

 .(5)مدس أ يلزيه وإ  قدر على ا ق) بكقالهوإ  أ ، لزيه مل  يف اجلان  اآلخر
َرقَذذذةوال يبعذذذد خترمذذذه علذذذى ا ذذذ ف يف لذذذزو  أجذذذرة "  قذذذال الراععذذذي  علذذذى يذذذذا  (6)الَبرا
 .(7)ه"ليإريز  ويف ك   اميا ، ةيأيت

                                                                                                                                                                     

  إ  ةُه) عليه ا شي عهو أعض)، وإال عالركوب أعض). أحر  عا شي أعض). وقال الغزا 
. ان ر  إحياء علو  الدين وا ره   أ  الركوب أعض) يطلقاً، كقا ن  على دلا االيا  الاووي

 (.8/48٩(، واجملقو  )10/381(، وع ح العزيز )1/063)
 (.445/ 1(، وأةىن ا طال  )044/ 3(، وهناية ا  اج)4/ 3)(ان ر  روضة الطالبني 1)
 (. 424/ 3(، والامم الوهاج )52/ 7(، وكفاية الابيه )11/ 7ان ر  ع ح العزيز )( ألنه أةرت أا وأليق ةاأا. 0)
( والكايسة  شبه هودج يغرز يف ا ق) أو يف الرح) قضبا  ويلقى عليه ثوب يس  ) به الراك  3)

(، وا غرب يف 540/ 0به واجلق  عيهقا كاا   يث) كرية وكرا م. ان ر  ا صباا ا ا  )ويس رت 
 (.158/ 3(، ويعمم ا صطلرات واأللفاظ الفقهية )822/ 0(، وا عمم الوةيط )417)ل  ترتي  ا عرب 

 006و  س. ان ر  الشاي) )ل  ( ولن اشرتحب الكايسة يف حقه إدا كا  يلرقه ضرر  ابن الصباغ4)
 (.67/ 7(، واجملقو  )11/ 7حتقيق  ةلطا  بن علي  ل ةلطا (، وع ح العزيز )

 (.7/38(، وكفاية الابيه )11/ 7(، وع ح العزيز )0/583( ان ر  الوةيط )5)
َرَقة6) رهب ويعي ةيفي"؛ وقات) حن ق ). وقال ابن خالويه    ا فارة؛ وياه قول ا  ايب  "( الَبرا أُبَرا

"ليست البررقة عربية وإمنا هي عارةية ععرب ها العرب". يقال  "بعث السلطا  بررقة ي  القاعلة"، 
(، واتج العرو  51(، ويف ال عري  وا عرب )ل  14/ 12ابلرال يعمقة. ان ر  لسا  العرب )

(05 /36.) 
 (.11/ 7(، وع ح العزيز )4/152ل )( ان ر  هناية ا ط7)
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أو  (1)أ  يلكه أو ي قكن يذن حتصذيله بشذرحب مثذن ا ثذ)  مث ا راد ابلقدرة على دلا 
 .(0)مار أبجرة ا ث) عن  وجدها مبا عوقها عهو كقا لو أ مدهائاة 

قذذا يشذذرتحب كذذو  عوا قذذ) وحنومهذذا عاضذذ ً  ويشذذرتحب أ  يكذذو  يذذا يصذذرعه إىل الراحلذذة
 .(3)عاه على يا ةيأيتالزاد عاض ً 
   .(4)أ يلزيه قبوأقا رل له راحلة أو  ق) بغ  عوضولو بُ 

أبن كمان مممن أهلهمما أو ، مممن لميس بينممه وبممني مكمة مسممافة القصممر :الضمرب النمماي
و  يعتم  يف حقمه وجمدان  فتن كان قوايً على املشي لزمه احلمج، بينه وبينها دون ذل 

وإن كممان ضممعيفاً ال يقممو  علممى املشممي أو يلحقممه بممه ضممرر ظمماهر اشممرتط يف ، الراحلممة
 .(5)وكذا احململ ان   ميكنه الركوب دونه وجوبه عليه وجدان الراحلة

 .(6)أ  القري  كالبعيد يطلقاً   بعيد هوعيه وج 
 .(7) وال يؤير ابلزحف واحلبو على ا ره  
ا سذاعة ا ذركورة بياذه وبذني احلذر  ال  واجلرجاين وا ايلي واع   مجاعة ياهم ا اوردي 
 وهذذو كذذا  ف يف أ  حاضذذر ا سذذمد احلذذرا  يذذن هذذو علذذى دو  يسذذاعة القصذذر، (1)يكذذة

 .(3)وهاام اع بار احلر ، هاا اع بار يكة لكن األشهر ؟(0)ين يكة أو احلر 

                                                             

(، وروضة 05/ 7  هو القدر ال  ق به يف دلا ا كا  والزيا . ان ر  ع ح العزيز )( مثن ا ث)1)
 (.162/ 1(، وع ح الوهاب )12/ 3الطالبني )

 (.382/ 0(، وحاشية اجلق) )424/ 3(، والامم الوهاج )66/ 7( ان ر  اجملقو  )0)
 (.010(، وكفاية األخيار)ل 5/ 3(، وروضة الطالبني )10/ 7( ان ر  ع ح العزيز )3)
. ان ر  اجملقو  ( أل  عليه يف قبول دلا ياة، ويف حتق) ا اة يشقة ع  يلزيه. قاله الاووي4)

 (.002/ 0(، ويغ  ا  اج )073(، وا اهاج القومي )ل  7/66)
 (.010(، وكفاية األخيار )ل  8٩/ 7(، واجملقو  )10/ 7( ان ر  ع ح العزيز )5)
/ 7(، واجملقو  )10/ 7  ال فريق بني القري  والبعيد. ان ر  ع ح العزيز ) ( وا شهور يف ا ره 6)

٩2.) 
 (.066/ 0غرر البهية )(، وال3٩/ 7(، وكفاية الابيه )٩2/ 7( ان ر  اجملقو  )7)
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ويشمممرتط أن يقمممدر عليمممه وعلمممى أوعيتمممه ومحلمممه يف ذهابمممه ، المممزاد :املتعلمممق النممماي
 .(5)/(4)دوابعُ وكذا يف رجوعه اىل بلده إن كان لديه أهل وعشريم وإن ، ورجوعه
  أ يكن لديه أه) وعش ة عوجها  عن 
 .(6)وال ع ة ابألصراب واألصدقاء، ال  أحدمها 
 .-نه ياصولإ  وقي)– (7)أنه يشرتحب  وأصحهما 
 يسكااً؟ وه) ف   الوجها  مبا إدا أ يلا ببلدس 

 .(8)ال خصي  ورأع األظهر، ل يا اح قاال   عيه
 .(٩)ايبل  ومراي  يف اع بار الراحلة 
 .(12)أهنا ال تع   يف حق دي األه) أيضاً   ايب وجه  ري ويف نفقة ام 

                                                                                                                                                                     

 (.٩2/ 7(، واجملقو  )4/52(، واحلاوي الكب  )346( ان ر  ا قا  للقرايلي )ل 1)
 ( اخ لف عقهاء الشاععية يف حاضري ا سمد احلرا  0)

 ين احلر . عقي)  هم ين يسكاه دو  يساعة القصر      
 .يكة دو  يساعة القصروقي)  ين بياه وبني نف        

 . وقي)  ين أهله دو  ا يقات      
(، وروضة الطالبني 175/ 7  "والصريح األول وبه قط  اجلقهور". ان ر  اجملقو  )قال الاووي      
 (.151/ 4(، وحتفة ا  اج )46/ 3)

(، 4/52. ان ر  احلاوي الكب )يره  اجلقهور، وهو ترجيح اميا  الاووي ( واع بار يكة هاا3)
 (.٩2/ 7واجملقو  )

 (.012/ 0(، ويغ  ا  اج )5/ 3(، وروضة الطالبني )13/ 7( ان ر  ع ح العزيز )4)
 أ(.058( هناية الوجه )5)
 ذم ي يسر. ( أل  امة بدال6)

 (.68/ 7(، واجملقو  )13/ 7(، وع ح العزيز )4/13احلاوي الكب  )ان ر        
 (  ا يف الغربة ين الوحشة ولازا  الافو  إىل االوطا  .ان ر  ا صادر السابقة.7)
 (.5/ 3(، وروضة الطالبني )68/ 7(، واجملقو  )13/ 7( ان ر  ع ح العزيز )8)
 ( ان ر  ا صادر السابقة.٩)
 السابقة.( ان ر  ا صادر 12)
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ثيذاب يليذق  (1)ويشرتحب أ  يكو  الزاد والراحلة عاضلني عقذا حي ذاج اليذه وهذو دةذت 
 .(3)له بهيهلو أو   كا  إوقضاء دياه ، (0)به

ال يشذرتحب  أنه إ  كا  ال حي) اال بعد رجوعه يذن احلذج  الدارييوعيه وجه قط  به  
 .(5)وج  وإ  كا  حي) قبلها ع  َعَرَعةأنه إ  كا  حي) وهو يف   ووجه  خر .(4)ؤسوعا

ومثذذن نفقذذة يذذن يلزيذذه نفقذذ هم يذذدة دهابذذه ورجوعذذه وكسذذوة يذذن يلزيذذه نفقذذ هم وأجذذرة  
 .(6)يسكاه
ويف اشذذذرتاحب كوهنقذذذا عاضذذذلني عذذذن يسذذذكاه وعذذذن عبذذذدس إدا كذذذا  حي ذذذاج إليذذذه  دي ذذذه  
  أو ياصبه وحنومها وجها  (7)لزيان ه

رف وعلى هرا لو أ يكو  عادس لكن عادس يذا يصذرعه يف مثاهقذا ُصذ، نعم  أصرهقا
 .(8)إليهقا

                                                             

يا يلبسه امنسا  ويكفيه لرتددس يف حوا مه واجلق  دةوت يث)  عل   ( الدةت ين الثياب1)
 (.1٩4/ 1(، وا صباا ا ا  )077/ 0ان ر  يقايي  اللغة ) وعلو ، والدةت الصرراء وهو يعرب.

 (.426/ 3هاج )(، والامم الو 013/ 0( ان ر  يغ  ا  اج )0)
  "ألنه إ  كا  حااًل عألنه  جز واحلج على الرتاخي، وأيا إدا كا  يؤج  عألنه إدا ( قال الراععي3)

، عقد حي) األج) وال مد يا يقضي به الدين، وقد خترتيه ا اية ع بقى دي ه صرف يا يعه إىل احلج
 (. 8/ 3(، وروضة الطالبني )16/ 7اة". ان ر  ع ح العزيز)يرهت

، وقط  به اجلقاه ، ونق)    "وهو وجه شاد ضعيف، والصواب  أنه ال يلزيه احلج( قال الاووي4)
 (.   8/ 3(، وروضة الطالبني )6٩، 7/68كث و  أنه ال خ ف عيه". ان ر  اجملقو  )

 (. 7/40(، وكفاية الابيه )3/353) (، وةر ا ره 4/13( ان ر  احلاوي الكب  )5)
 (. 150سراج الوهاج )ل  (، وال6٩/ 7(، واجملقو  )13/ 7( ان ر  ع ح العزيز )6)
  بكسر ا يم هو ا ب لى، والزَّيانُة  العاهُة وعدُ  بعض األعضاء ومجُعه الَزيىن وعلى هرا الوز  ( الزَِّين7)

(، وطلبة الطلبة 056/ 1ةا ُر اآلعات، كا رضى والصرعى واجلرحى. ان ر  ا صباا ا ا )
 (.12٩ت الفقهية )ل  (، وال عريفا52)ل 

 (.6/ 3(، وروضة الطالبني )6٩/ 7(، واجملقو  )13/ 7( ان ر  ع ح العزيز)8)
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 (1)وُحكذذي عذذن الذذا ، وعليذذه بيعهقذذا واالك فذذاء ب رصذذيلهقا ابمكذذراء، ال  والثذذاين 
 .(0)وا  و  وصرره القاضي وقط  به الشيخ أبو حايد

ومهذذذا كذذذالوجهني ا  قذذذديني يف اع بارمهذذذا يف زكذذذاة الفطذذذر عذذذن  قلاذذذا ابألول عذذذرلا إ    
 .والعبد عبد يثله هكانت الدار يس غرقة حلاج ه وهي ةكىن يثل

أو كذا  نفيسذني ال يليقذا  مبثلذه  عأيا إدا أيكن بيذ  بعذض الذدار مبذا يفذي مبؤنذة احلذج 
لزيذذذه  أو كذذا  نفيسذذني ال يليقذذا  مبثلذذه ال فذذاوت مبؤنذذة احلذذج ولذذو أبذذدأقا مبذذا يليذذق بذذه ووىفّ 

 .(3)دلا
وجهذا   لكن يف لزو  بي  الدار والعبذد الافيسذني ا ذألوعني يف الكفذارة"  قال الراععي 

 .(4)"وال بد ين عودهتقا هاا
ولذذرلا ، (5) [عذذن  للكفذذارة بذذدالً ، والفذذرهب ظذذاهر] ولذذي  دلذذا بذذ ز "  قذذال الاذذووي 

 .(6)"اتفقوا على ترم ا سكن وا اد  عيها واخ لفوا عيه هاا
ا حي ذاج إىل صذذرعه يف قذذعاضذ ً ع شذرتحب أ  يكذذو  يذا يصذذرعه يف يذؤ ت احلذذجوهذ) يُ  

 ؟(7)تالاكاا إدا أ يكن ي أهً  وخاف على نفسه العاَ 
                                                             

أنه قال   "وأ يا  الشاععي على  عن ا ايلي ( أ أقف عليه يف األ  وال ا خ صر، ب) نق) الاووي1)
 (.  72/ 7 أنه دكر قريبا ياها". ان ر  اجملقو  )هرس ا سألة إال

(، وروضة 7/72(، واجملقو )7/13". ان ر  ع ح العزيز )  "وا ره   أنه ال يلزيه احلج( قال الاووي0)
 (.3/6الطالبني )

 ( ان ر  ا صادر السابقة.3)
 (.13/ 7. ان ر  ع ح العزيز )وأ يورد الوجهني ( كرا قاله الراععي4)
( يف ا خطوحب ]والعني كالكفارة بداًل[، والري ي هر أ  يف الك   ةقط، وا ثبت ين اجملقو  5)

 (.6/ 3(، وروضة الطالبني )72/ 7والروضة. ان ر  اجملقو  )
 صادر السابقة.( ان ر  ا 6)
يف اللغة  ا شقة الشديدة، قال ا  د  "العات  اأ م  أي فاف أ  حتقله الشهوة على  ( العَات7)

يواقعة الز ، عيكو  احلد يف الدنيا، واممث الع يم يف اآلخرة". وقي)  يعااس  العشق. وقال الفراء  
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وإ  أ  ذذذدس ، رقاذذذاهذذذو قيذذذا  طُ "  وقذذذال، أهنذذذم اشذذذرتطوا  عذذذن العذذذراقيني  نقذذذ) اميذذذا 
 .(3()0)اايةعيف ا  وكرا قاله اجلرجاين (1)/واتبعه الغزا ، "ياصوصاً 
لكذن كثذ اً يذن العذراقيني و ذ هم ، وهو السابق إىل الفهم ين عبذارهتم"  قال الراععي 
مث إ  أ ، (4)ألنذه علذى الرتاخذي ؛على يذن أراد ال ذزوج لكذن لذه أ  يذؤخرس م  احلج  قالوا
 .(5)"أعض) وإ  خاف ع قدمي الاكاا أوىل ات ع قدمي احلجالعَ  فِ فََ 

ويسذ قر يف دي ذه ولذه صذرف ا ذال  ق أبنذه يلزيذه احلذج ذوقد صذرا خ "  قال الاووي 
م الشذذذيخ أبذذذو حايذذذد والقاضذذذي أبذذذو هيذذذا، يف دي ذذذه إىل الاكذذذاا وهذذذو أعضذذذ) ويبقذذذى احلذذذج

الطيذذ  وا ذذايلي والباذذدنيمي والقاضذذي حسذذني والذذداريي وابذذن الصذذباغ وا  ذذو  وصذذاح  
عيقذا عهقذذه عذذن  قبذ) قذذول الراععذذيوال يُ ، الصذذريح وهذو ا ذذره ، والبيذذا  و ذذ هم (6)العذدة

 .(1)"إىل وجوبه وهو الصواب ب) عيقا حكاس اشارةً ، يا  عيهوال قول ام، اجلقهور
                                                                                                                                                                     

(، 151/ 4(، ويقايي  اللغة )026  ري  ألفاظ الشاععي)ل "هو الفمور". ان ر  الزاهر يف
 (.431/ 0وا صباا ا ا  )

 /ب(.058( هناية اللوحة )1)
الشاععي(، وقد حققه الدك ور ابراهيم  يف الفقه على ا ره  ( هو ك اب للمرجاين مساس )ا عااية0)

 .البش  يف رةالة جايعية دايعة أ  القرع، وعقد عيه يبرثاً  صطلح ا عااية
وا عااية  أ   يت بك   ال يُه دع له كال عقية، واأللغاز، وبعق) ال يه دع لوجهه. ان ر  لسا   

 (.188/ 38(، وا وةوعة الفقهية الكوي ية )136/ 3٩العرو  )(، واتج 110/ 15العرب )
 (.063(، وا عااية )ل 130/ 4(، وهناية ا طل  )583/ 0( ان ر  الوةيط )3)
   خ  الفع) عن أول وق ه إىل أ  يُ ن الفوات. ان ر  يعمم لغة الفقهاء )ل  ( ا راد ابلرتاخي4)

 (.7/ 0(، و الا م ا س عرب)٩5(، و ال وقيف على يهقات ال عاريف )ل  107
ه) هو على الفور أ  على الرتاخي؟  ويره  الشاععية أنه على  وقد اخ لف الفقهاء يف احلج 

(، وةر 055/ 0(، والغرر البهية )45/ 4(، والبيا  )04/ 4الرتاخي. ان ر  احلاوي الكب  )
 (.3٩6/ 3(، والامم الوهاج )377/ 3) ا ره 

 (.14/ 7( ان ر  ع ح العزيز )5)
الاق) عن عدته ب  واةطة يف اجملقو ، وأ يقف على  هرا هو الري يكثر الاووي ( صاح  العدة6)
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رتفذذ  ياهذذا ت (0)أو لذذه يسذذ غ ت، رةذذهولذذو كذذا  لذذه رأ  يذذال ي مذذر عيذذه ويافذذق يذذن  
، كفذذاس وكفذذى عيالذذه دهذذاابً وإايابً   وإدا صذذرعه يف احلذذج، نفق ذذه ونفقذذة عا ل ذذه ولذذي  لذذه  ذذ س

  عيه وجها ؟ عاضً  عاه أو يكفي أ  تكو  يؤنة احلج ؟عه) يلزيه احلج
 .(3)الثاين موالروايين الط يمصرح القاضيا   
 عةذو ه صذرابأهذو يذره  الشذاععي ومجهذور "  وقذال ا ذاوردي، (4)واجلقهذور األول 

ض عليذه أبنذه واعذرتُ ، (1)"هو خذ ف االمجذا "  قال الشيخ أبوحايد و  س .(5)"ابن ةريج
 .(3()0)أمحديره  

                                                                                                                                                                     

امسه يف  ، وإمنا ياق) عاها بواةطة، وُعدته شرا مابنة الفوراين، وقد أوضح الاوويعدته الراععي
وهو  عن أا ا كار  صاح  العدة وحكى الراععي"(  321/ 5يوض  ين اجملقو ، حيث قال)

اميا  ا شهور الري ياق) عاه صاح   أا عبد هللا احلسني بن علي الط ي    صاح  العدة
  .".البيا  وأُطلقه ا ىف هرا الشرا، ..

وهو  احلسني بن على بن احلسني أبو عبد اَّللَّ الط ع، صاح  "العدة" شرا إابنة الُفورَاىن، كا   
ه( آبي) ط ة ا ، تفقه على  صر العقرع، وخرج له 418، ولد ةاة)يدعى إيا  احلريني

قي احلاع ، وأبو طاهر السلفي احلاع ، القاضى عياض يشيخة، وروع عاه إمساعي) بن دمحم ال ي
(، وطبقات ابن 128)ل  العقد ا ره  ه(. ان ر 4٩8، تويف ةاة)ورزين بن يعاوية العبدري

 (.403/ 3(، والعقد الثقني)1/524كث )
حتقيق   545حتقيق  عيص) شريف دمحم(، والشاي) )ل  545( ان ر  ال عليقة ألا الطي  )ل 1)

حتقيق  علي بن ةعد العصيقي(، والبسيط  ٩7ةلطا  بن علي  ل ةلطا (، وت قة االابنة )ل 
 (.7/70(، واجملقو  )32/ 4حتقيق  عبدا الق  قرو(، والبيا  ) 506)ل 

  ك) شيء حيص) ين ري  األرض أو أجرهتا وحنو دلا واجلق    ت و  ل وأ لت الضيعة ( الغلة0)
 (.663(، والكليات )ل  450/ 0ابأللف صارت دات  لة. ان ر  ا صباا ا ا  )

، ويسألة الفقرواحلال تلا؛ أل  عيه إحلاهب ضرر ع يم به، عننه يؤدي إىل  ( أي  أنه ال يلزيه احلج3)
حتقيق  عيص) شريف دمحم(، وةر  544ب احلشقة. ان ر  ال عليقة ألا الطي  )ل الاا  ودها
 (.14/ 7(، وع ح العزيز )353/ 3) ا ره 

 (.6/ 3(، وروضة الطالبني )31/ 4(، والبيا  )73/ 7. ان ر  اجملقو  )يف ا ره  ( وهو الصريح4)
 (.13/ 4( ان ر  احلاوي الكب  )5)
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، إذذ ف الراحلذذة، ودوهنذذا وال عذذرهب يف اشذذرتاحب الذذزاد بذذني يذذن هذذو علذذى يسذذاعة القصذذر
، لو كذا  صذريراً  أنه إدا كا  يف احلر  يلزيه احلج (5)وعن أا علي الط ي، (4)وعيه وجه

   .(6)وإ  أ يكن له يال وال كس  وُردت عليه
 ع:فرو 
إىل المزاد لكنمه كمان يكتسمب كمل يموم يف الطريمق يصمرفه من   جيمد مماالً  :الول 
 ؟تعويالً على الكسب فهل يلزمه احلج، وقد اّدخر لهله النفقة إن كانوا، ما يكفيه
 .أ يلزيه طويالً عن  كا  السفر   نا ر 

                                                                                                                                                                     

( قال الشيخ أبو حايد  "ولو أ نق) ابلوجوب للز  أ  نقول ين ال يكاه أ  ي مر أبق) ين ألف 1)
(، 31/ 4(، والبيا  )73/ 7) إدا يلكها وهرا ال يقوله أحد". ان ر  اجملقو  دياار ال يلزيه احلج

 (.353/ 3) وةر ا ره 
بن ه ل بن أةد الشيباين أبو عبد هللا ا روزي مث البغدادي، إيا   ( أمحد  هو أمحد بن دمحم بن حاب)0)

احلابلي، أحد أ قة امة  ، واأداة األع  ، وأحد األربعة الرين تدور عليهم الف اوع  ا ره 
واألحكا ، يف بيا  احل ل واحلرا ، مج  ا عرعة ابحلديث والفقه والزهد والور ، ُولد يف ربي  األول 

(، واتريخ امة   355/ 7ه(.  ان ر  طبقات ابن ةعد )041ه(، ويات ةاة )164ةاة )
 (.124(، وطبقات ابن كث  )ل  1211 /5)

على هرا امعرتاض   أنه أراد إمجا  ين قبله وكأنه يقول إ  أمحد وابن ةريج  ( وأجاب الاووي3)
 (.73/ 7 موجا  ابممجا  قبلهقا. ان ر  اجملقو  )

اد يف حقه كالراحلة، وا ره  األول  ( وهو أنه إ  كا  ين يكة أو ين احلر ، ع  ُيشرتحب حصول الز 4)
(، وتكقلة 37/ 7حسني؛ أل  الزاد ال ُيس غىن عاه. ان ر  كفاية الابيه ) كقا حكاس القاضي

 (.128ل  ا طل  العا  للققو  )ك اب احلج
، اميا  الع ية، تفقه ببغداد على   هو احلسن وقي)  احلسني ابن القاةم الط ي( أبو علي الط ي5)

، ودر  ذا بعدس، وين يصافاته  امعصاا، وا رر، والعدة يف ا ره  أا علي بن أا هريرة
األصول، وأخر عاه الفقهاء، وكا  أحد األ قة الاب ء، وهو أول ين جرد ا  ف  وك   يف

(، وق دة 1/052ه(. ان ر  طبقات ابن كث )352وصافه، يات ببغداد ةاة )
 (.107/ 1(، وطبقات ابن قاضى شهبة )3/143الارر)

 (. 128ل  ( ان ر  تكقلة ا طل  العا  للققو  )ك اب احلج6)
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فضذذذ) يك سذذذ  كذذذ) يذذذو  يذذذا يكفيذذذه لذذذرلا اليذذذو  وال يعذذذن  كذذذا   :قصمممرياً وإ  كذذذا   
 .(1)وإ  كا  يك س  ك) يا يكفيه ألاي  لزيه .شيء أ يلزيه 
 .(0)يع قداً على ةؤال الاا  ا روج إىل احلج كرهيُ و 
 (3)/وال، نفسذذذذه يف الطريذذذذذق مبذذذذا يكفيذذذذه اةذذذذُ ر  لذذذذه احلذذذذذج يكممممريولذذذذو أيكاذذذذه أ   

 .(5)لزي ه رضر يوض  احلجعلكن لو عع) ، (4)م  
ولذذذو اشذذذذ غ) ابحلذذذذج أ مذذذد يذذذذا يافقذذذذه علذذذذيهم  عيممممالولذذذذو كذذذا  لذذذذه "  قذذذال ا ذذذذاوردي 

  .(6)"عاش غاله ابلكس  لعياله أعض)
ر يف عالسمرتفمع لمو كمان مما حيتماج إليمه يف سمفره ممن لاد ومماء  وأوعيتهمما م :الناي

هممو القممدر  لن مثممن املنممل  وهممو موجممود بممنمن منلممه يومئممذ لزمممه احلممج، ذلمم  الوقمم 
 .(7)الالئق به يف ذل  الزمان واملكان

عاذذد واحذذد أو  حذاٍد وأ يبعذذه إال بذذه وهذذو ال  ءولذو وجذذد بذذرلا الذذثقن يف زيذن الرخذذا 
شذذراؤس بذذه يف وإ  لزيذذه ، كا عذذدو   أل  ا وجذذود مبذذا عذذوهب مثذذن ا ثذذ) ؛يسذذاويه أ يلزيذذه احلذذج

 .(8)ف لف ابألزياة واأليكاة أل  مثن ا ث) ء؛وقت الغ 

                                                             

 (.66، 65/ 7(، واجملقو  )14/ 7(، وع ح العزيز )141/ 4( ان ر  هناية ا طل  )1)
/ 1، وعيها حتق) يشقة شديدة. ان ر  امقاا  )( أل  كراهية ا سألة أبل  ين كراهية ترم احلج0)

 (.37/ 7كفاية الابيه )(، و 354/ 3) (، وةر ا ره 050
 أ(.05٩( هناية الوجه )3)
 (.4/31( ألنه    يالا للزاد والراحلة. ان ر البيا )4)
 (.76/ 7(، واجملقو  )4/31بغ  يال. ان ر  البيا  ) ( ألنه اآل  ي قكن ين عع) احلج5)
 (.7/٩2و  )(، واجملق4/38(، والبيا )4/7( ان ر  احلاوي الكب  )6)
 (.7/65(، واجملقو  )7/05(، وع ح العزيز )3/366) ( ان ر  ةر ا ره 7)
 ( ان ر  ا صادر السابقة.8)



 دراسةً وحتقيقًا.............هـ(727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل )ت:

327 

ه للطهذذذذارة بذذذذا ذذذذاء  شذذذذراء ولذذذذو كذذذذا  الغذذذذنب لذذذذي  بفذذذذاحش عقذذذذد تقذذذذد  أ  يف وجذذذذوب
   .(1)وي هر صريرهقا وقد تقد  ابلبداية، وجهني

 :لو   يكن له إال دين :النالث
يقذذذذراً وعليذذذذه بياذذذذة عهذذذذو   ءعذذذذن  أيكذذذذن حتصذذذذيله يف احلذذذذال أب  كذذذذا  حذذذذاالً علذذذذى يلذذذذي 

وإ  أ ي يسذذذر أب  كذذا  يذذؤج ً أو حذذذاالً  .عليذذه إ  كفذذاس كاحلاصذذ) يف يذذدس عيمذذ  احلذذذج
 .(0)على يقر أو جاحد وال بياة أ م 

 .(3)مث يويف ين الدين رجة عينة داماولي  عليه  
 ؟لو كان فقيهاً له كتب هل يلزمه بيعها ليحج :الرابع

، إ  أ يكذذن لذذه يذذن كذذ) ك ذذاب إال نسذذخة واحذذدة أ يلزيذذه"  الطذذ ي قذذال القاضذذي 
 .(4)"وإ  كا  له نسخ ا  لزيه بي  أحدمها

وكذذذذرا ا سذذذذكن ، لذذذذه بيعهذذذذا وصذذذذرف مثاهذذذذا يف يؤنذذذذة احلذذذذج"  حسذذذذني وقذذذذال القاضذذذذي 
 .(5)"وا اد 
يبذذ  علذذى الطريقذذة الضذذعيفة يف بيذذ  ا سذذكن وا ذذاد  وقذذد ةذذبق أنذذه ال   وهذذو تفريذذ 

 .(6)"والصواب األول"  قال الاووي .يلزيه بيعهقا على ا ره 
فممتن ، أن يكممون خليمماً مممن التجممارم يف الطريممق سممتحب لقاصممد احلممجيُ  :اخلممامس

 .(7)مجع بني التجارم واحلج صح حجه لكن ثوابه دون ثواب اخللي عن التجارم
                                                             

 ( يف ك اب الطهارة.1)
 (.111/ 0(، وحاشي ا قليوا وعق ة )8/ 3(، وروضة الطالبني )0٩/ 4( ان ر  البيا  )0)
 (.6٩/ 7(، واجملقو  )31/ 4(، والبيا  )107/ 0( ان ر  األ  )3)
 (.046/ 3حتقيق  عيص) شريف دمحم(، وهناية ا  اج ) 543( ان ر  ال عليقة ألا الطي  )ل 4)
 (.7/71( ان ر  اجملقو  )5)
 ( ان ر  ا صدر السابق.6)
(، والامم 446/ 1(، وأةىن ا طال  )7/76  "ال خ ف عيه". ان ر  اجملقو  )( قال الاووي7)

 (.427/ 3الوهاج )
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لو كمان املمال المذي يف يمده حمرام حمم  فمال حمج عليمه وال كفمارم كمما  :السادس
   .(3)والكفارم املالية والزكام لزمه احلج (0)ةبهوإن كان فيه شُ ، (1)أنه ال لكام فيه

، واملممممال، الممممنفس :شممممرتط فيممممه المممممن علممممى ثالثممممةويُ  : الطريممممق:املتعلممممق النالممممث
   (4)./يف حق املرأم ضعوالبُ 

 .(6)"إال يا وقى هللا (5)قَذَلتٍ ا ساعر وياله على " عن ّ ، القطعيالمن شرتحب وال يُ 
  

                                                             

وجوب إخراج رب  العشر يثً  وهرا م  عليه  إد يعىن الزكاة ( ألنه يفل  وال جت  عليه الزكاة1)
يف  أ يعرف ا الا. قاله الغزا إخراج الك) إيا ردًا على ا الا إ  عرعه أو صرعًا إىل الفقراء إ  

 (.134/ 0إحياء علو  الدين )
( الُشبهة  لغًة  االل با ، وشرعاً  يا ال ب  أيرس ع  يدرع أح لة هو أ  حرا  وحقة هو أ  ابط). 0)

 (.057(، ويعمم لغة الفقهاء )ل  471/ 1ان ر  ا عمم الوةيط )
؛ أل  كونه ح اًل لكن   ا ال شبهة حي ق) أنه ح ل عندا أ فرجه ين يدس لزيه احلج( ألنه إدا كا3)

 (.134/ 0إال ابلفقر وأ ي رقق عقرس. ان ر  إحياء علو  الدين ) وال يسقط احلج
 .ب(05٩هناية اللوحة )( 4)

 -وال   و خرس اتء يثااة عوهب، هو اأ م، قال اجلوهري  "تقول ياه  قِلتالَقَلت  بف ح )القاف(  (5)
قل ة  -بكسر ال   

َ
(، وهتري  األمساء 061/ 1بف ح ا يم ا هلكة". ان ر  الصراا ) -وا 

 (.40/ 5(، واتج العرو  )122/ 4واللغات )

 سانيد".( قال ابن ا لقن  "هرا احلديث  ري ؛ لي  يف الك   الس ة وال ا 6)
؛ إمنا هو ين ك   بعض السلف، قي)  إنه -ملسو هيلع هللا ىلص  -  "لي  هرا خ  عن رةول هللا وقال الاووي 

". أنه عن بعض األعراب«   صراحه»عن علي بن أا طال . ودكر ابن السكيت واجلوهري يف 
  (.325/ 7(، والبدر ا ا  )122/ 4واللغات )(، وهتري  األمساء 061/ 1ان ر  الصراا )
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 .(1)على حس  يا يليق بهوال األين الري يكو  يف احلضر ب) األين يف ك) يكا  
 :النفسأما 
أ يلزيذذه  م أو يسذذلمٍ  كذذاعرٍ معلذذو خذذاف علذذى نفسذذه يذذن ةذذب  أو عذذدو يف الطريذذق  
 .وهرا إدا أ مد طريقاً   س .(4)على يا ةيأيت (3)برلا (0)ب) موز له ال رل)، احلج
عذن  وجذد طريقذاً  خذر  ياذذاً لزيذه ةذواًء كذا  يثذذ) الطريذق األول أو أبعذد إدا وجذد يذذا  

 .(6)وعيقا إدا كا  أبعد وجه أنه ال م  .(5)يقطعه به
 .عن  كا  له يف ال  طريق  خر لزيه احلج  حبرولو كا  يف الطريق  
 .(7)"أجّوز ركوب البرر أ ي بني   أ "  عقد قال يف ا خ صر إالو  
 .(8)"ال م "  وقال يف األ  
  

  

                                                             

 (.81/ 7( واجملقو  )17/ 7(، وع ح العزيز )152/ 4( ان ر  هناية ا طل  )1)
   يأخود ين )حّ)(، أصلها  ع ح الشيء وعا العقدة، وحتل) عن يكانه  إدا زال.( ال رل)0)

 حرا  ابلصورة الم حددها الشر  لرلا، وهو نوعا  وال رل) ين امحرا   ا روج ين ام 
األصغر  ويكو  بريي العقبة يو  الّارر، ويعىن دلا  أ  ين ريى العقبة يو   الاو  األول  ال رل) 

 الارر ح) له ك) شيء إال الاساء، والصيد، والطي .
 األك   ويكو  بطواف امعاضة. الاو  الثاين  ال رل) 
 (.444/ 1(، ويعمم ا صطلرات واأللفاظ الفقهية )٩86ان ر  القايو  ا يط )ل        

 (.42٩/ 3(، والامم الوهاج )81/ 7(، واجملقو  )17/ 7( ان ر  ع ح العزيز )3)
 .( يف ابب امحصار4)
 (.81/ 7(، واجملقو  )8/ 3(، وروضة الطالبني )17/ 7(ان ر  ع ح العزيز )5)
   "وعيه وجه شاد ضعيف أنه ال يلزيه ةلوم األبعد حكاس ا  و ( وا ره  األول. قال الاووي6)

 والراععي والصريح األول وبه قط  اجلقهور". ان ر  ا صادر السابقة.
 (.158/ 8) ( ان ر  خم صر ا زين7)
 (.130/ 0( ان ر  األ  )8)
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 .(0)"إ  كا  أكثر عيشه يف البرر م "  (1)امي ءوقال يف 
  ولألصراب طرهب 
 .(3)أ  يف وجوب ركوب البرر قولني  أحدها 
 .(4)أنه ال م  على ا س شعر وهو اجلبا  وم  على   س  والناي 
 .(5) أنه ال م  على ا س شعر ويف   س قوال  والنالث 

 .(6)م  على    ا س شعر ويف ا س شعر قوال   الرابع

                                                             

يف    ين ك   اميا  الشاععي اجلديدة الم أي ها مبصر، ولي  هو األيا . قال الاووي( امي ء1)
ي كرر دكرس  -رمحه هللا تعاىل-(   "وامي ء ين ك   الشاععي 143/ 4هتري  األمساء واللغات )

يف هرس الك   و  ها ين ك   أصراباا، وهو ين ك   الشاععي اجلديدة ب  خ ف، وهرا 
أظهر ين أ  أدكرس، ولكن اة عقله يف ا هرب يف يواض  اة عقااًل يوهم أنه ين الك   القدية، 
عقن تلا ا واض  يف ابب ص ة اجلقاعة يف يسألة ين أحر  يافردًا مث دخ) يف اجلقاعة، ويف 
ابب يواقيت الص ة يف عص) وقت العشاء عابهت عليه، وقد أوضرت يف شرا ا هرب حاله، 

كث ة بيا  كونه يف الك   يف يواض    وقد دكر اميا  الراععي أزلت دلا الوهم بفض) هللا تعاىل.و 
اجلديدة، ودكرس يف ص ة اجلقاعة والص ة على ا يت و  مها، وكأنه خاف يا خف ه ين تطرهب 
الوهم، وأيا األيا  القدية الري دكرس يف ا هرب يف  خر ابب إزالة الاماةة عقن الك   القدية 

 ا ركور".أ.ه وهو    امي ء
" هو (  "وقد ي وهم بعض ين ال اط   له أ  "امي ء114/ 1ةاوي يف ا هقات )وقال ام      

وأ أقف عليه خمطوطًا وال يطبوعاً. وان ر  اأداية إىل  "األيا " ولي  كرلا ع فطن له".أ.ه
 (.02/ 1(، وال دري  يف الفقه الشاععي )057/ 02أوها  الكفاية )

 (.44/ 7(، وكفاية الابيه )367/ 3) (، وةر ا ره 363/ 1( ان ر  ا هرب )0)
 (.45، 44/ 7(، وكفاية الابيه )363/ 1(، وا هرب )151/ 4( ان ر  هناية ا طل  )3)
 (.412/ 3(، والامم الوهاج )83/ 7(، واجملقو  )150/ 4( ان ر  هناية ا طل  )4)
 (.150/ 4(، وهناية ا طل  )585/ 0(، والوةيط )02/ 7( ان ر  ع ح العزيز )5)
 ( ان ر  ا صادر السابقة.6)
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يمذذا  أو ذيذذا ابع بذذار خصذذول البرذذر إأنذذه إ  كذذا  الغالذذ  ياذذه اأذذ م   اخلممامس
 .األيواج يف بعض األحوال أ م 

  وإ  كا  الغال  ياه الس ية عقوال  
 .(0)علو اة وع االح قاال  عوجها ، (1)أنه م   أظهرمها 

 .(3)القط  أبنه م   السادس
 .(4)عكسه  السابع
وإ  كذا  الغالذ  اأذ م ، إ  كذا  الغالذ  ياذه السذ ية مذ  وهو األصح  والنامن

 .(5)أ م 
وإال ، عيمذذ  (6)إ  كانذذت لذذه عذذادة بركذذوب البرذذر كذذا  حني وأهذذ) اجلزا ذذر  التاسممع

 .(8)"ا ره  هأن"  وقال ا اوردي .(7)ع 
وهذذذذو قريذذذذذ  يذذذذن الطريذذذذق الثذذذذاين ويشذذذذذبه أ  يكذذذذو  هذذذذو هذذذذَو وإمنذذذذذا "  قذذذذال الراععذذذذي 

   .(٩)"االخ  ف يف العبارة
                                                             

 (.18/ 7(، وع ح العزيز )584/ 0(، والوةيط )022/ 3( ان ر  حلية العلقاء )1)
(، 18/ 7(، وع ح العزيز )153/ 4  "أصرهقا أنه ال م ". ان ر  هناية ا طل  )( قال الاووي0)

 (.83/ 7واجملقو  )
 (.44/ 7(، وكفاية الابيه )83/ 7(، واجملقو  )1٩/ 7( ان ر  ع ح العزيز )3)
 (.45/ 7(، وكفاية الابيه )34/ 4(، والبيا  )153/ 4( ان ر  هناية ا طل  )4)
 (.42٩/ 3(، والامم الوهاج )33/ 4(، والبيا  )83/ 7. ان ر  اجملقو  )( وصرره الاووي5)
  مج  جزيرة  وهي األرض الم حييط ذا البرر ين جهاهتا األرب ؛ مسيت برالا النقطاعها ( اجلزا ر6)

(، واتج العرو  ٩8/ 1عن يع م األرض. وقي)  الحنسار ا اء عاها. ان ر  ا صباا ا ا  )
 (.501/ 1(، ويعمم ينت اللغة )418/ 12)

 (. 022/ 3(، وحلية العلقاء )367/ 3)  (، وةر ا ره 363/ 1( ان ر  ا هرب )7)
(  "أنه م  إ  كا   البه الس ية، ونق) أنه 18/ 4يف احلاوي الكب  ) ( لكن دكر ا اوردي8)

 يره  الشاععي وياصوصه". 
 (.02/ 7( ان ر  ع ح العزيز )٩)
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إدا كذذذذا  الغالذذذذ   سذذذذ ر  يف أصذذذذح الذذذذوجهنيعيُ   إ  قلاذذذذا ال مذذذذ  ركوبذذذذه  التفريممممع
 .(1)س ر  الغزوالس ية كقا يُ 

 .(0)  ركوبه للرج وال مارةوإ  كا  الغال  اأ م حرُ  
 .(3)وجها  الغزو ويف 
 .(4)  يف األصحعندا اة وع االح قاال  حرُ  
ة يكذذذة و  هذذذا يف ظاذذذه عفذذذي جهذذذيف جتذذذارة أو   هذذذا واةذذذ وت  توسمممط البحمممرولذذذو  

  (5)وقي) قوال ، وجوبه اآل  وجها 
 .(6)أنه م   أصرهقا 
ر علذه االنصذراف رذعن  أ يكن له طريذق إال يف الب، ومها يبايا  على القولني يف ال  
 .(7)قطعاً 
وإ  كذذا  ، ىل يكذة أكثذر لذا يقطعذذه يف البرذر أ يلزيذه قطعذاً إوإ  كذا  يذا بذني يديذذه  

 .(٩)يف حق الرجال (8)/هرا كله، أق) ياه لزيه قطعاً 

                                                             

 (.83/ 7(، واجملقو  )01/ 7العزيز ) (، وع ح153/ 4( ان ر  هناية ا طل  )1)
 على حتريه واحلالة هرس. ان ر  ا صادر السابقة. اتفاهب األصراب ( نق) إيا  احلريني0)
 (.412/ 3) الوهاجوالامم (، 46/ 7(، وكفاية الابيه )84/ 7ان ر  اجملقو  )( أصرهقا  ال حير . 3)
 (.048/ 3(، وهناية ا  اج )٩/ 3( ان ر  روضة الطالبني )4)
 (.34/ 4(، والبيا  )368/ 3) (، وةر ا ره 585/ 0( ان ر  الوةيط )5)
 (.84/ 7(، واجملقو  )00/ 7(، وع ح العزيز )150/ 4( ان ر  هناية ا طل  )6)
يبايا  على يا إدا كا  له يف الرجو  ين يكة إىل وطاه طريق يف ال ، عن   الوجهني( أي  أ  هرين 7)

. أ يكن عله الرجو  إىل وطاه قطعاً؛ لئ  ي رق) زايدة ا طر بركوب البرر يف الرجو  ين احلج
 (.٩/ 3(، وروضة الطالبني )84/ 7ان ر  اجملقو  ) .قاله الاووي

 أ(.062هناية اللوحة )( 8)

 (.46/ 7(، وكفاية الابيه )84/ 7(، واجملقو  )00/ 7( ان ر  ع ح العزيز )٩)
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عفذذي وجذذوب ركذذوب البرذذر عليهذذا خذذ ف يرتذذ  علذذى ا ذذ ف يف حذذق  املممرأم وأيذذا 
  وإ  ألزيااس عوجها ، عن  أ يلزيه عهي أوىل  الرج)
 .(1)أنه م   أصحهما 
 .(3)وياهم ين طرد عيها ا  ف يف الرج) .(0)عن  قلاا ال يلزيها ع  يس ر  أا 
يف يعذذىن البرذذر عاذذد  (6)والايذذ) (5)وجيرذذو  (4)كسذذيرو   الهنممار العظيمممةوليسذذت  

 .(8)أهنا يف يعااس  وعيها وجه بعيد، (7)اجلقهور
  

                                                             

 (.84/ 7(، واجملقو  )00/ 7والراععي. ان ر  ع ح العزيز ) ( وصرره الاووي1)
(، 84/ 7(، واجملقو  )368/ 3) . ان ر  ةر ا ره . قاله الاوويأا على ا ره ( أ يس ر  0)

 (. 015/ 0ويغ  ا  اج )
 (.٩/ 3(، وروضة الطالبني )00/ 7( ان ر  ع ح العزيز )3)
  هنرة يشهور كب  مبا وراء الاهر قرب خمادة بعد مسرقاد مقد يف الش اء حن جتوز على ( َةياُرو 4)

(، و يراصد االط   0٩4/ 3مجدس القواع)، وهو يف حدود ب د الرتم. ان ر  يعمم البلدا  )
 (.1٩5(، و رحلة الش اء والصيف )ل  764/ 0على امساء االيكاة والبقا  )

  هنرة ع يم وهو هنر بلخي فرج ين شرقيها ين إقليم ي اخم ب د الرتم ومري  راب حن َجياُرو  (5)
مث فرج بني ب د خوارز  وماوزها حن يص  يف ة هتا. ان ر  ا صباا  ير بب د خراةا 

 (.1٩6/ 0(، ويعمم البلدا  )185 عطار يف خ  األقطار)ل  (، والروض ا115/ 1ا ا )
األبيض والاي) األزرهب،  يف اجلهة الشقالية ين جهة أعريقيا، له راعدا  ر يسيا  الاي) ( يق  هنر الاي)6)

األزرهب ين ة ة ات   اطقة البر ات الع قى يف وةط أعريقيا، وياب  الاي)األبيض ين ي ياب  الاي)
يف أثيوبيا، وم ق  الاهرا  عاد العاصقة السودانية ا رطو ، مث ير مبصر إىل أ  يص  يف البرر 

س بعشر وير يسار  ²كم  0.٩22.222كم، ويساحة حوضه66٩5األبيض ا  وةط، ويبل  طوله 
 (.364. ان ر  أطل  احلديث الابوي )ل دول أعريقية يطلق عليها دول حوض الاي)

( أل  ا قا  عيها ال يطول، وا طر عيها ال يع م أل  جانبها قري  يكن ا روج إليه ةريعا إ ف 7)
 (.302/ 0(، وإعانة الطالبني )015/ 0(، ويغ  ا  اج )٩/ 3البرر. ان ر  روضة الطالبني )

 (.84/ 7(، واجملقو  )00/ 7( ان ر  ع ح العزيز )8)
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 .(1)أن أتمن املرأم عليه كما أتمن على نفسهاشرتط فيُ  :ضعوأما البُ 
  أقوالوعيقا حيص) به أياها عليه ث ثة 

أنه ال حيص) إال أب  يكو  يعها زوج أو  ر  باس  أو رضا  أو   مهذا   أصحها 
 .(0)عن  أ جتد دلا أ يلزيها احلج، أو نسوة ثقات

وإال  عذذذن  وجذذذدهتا لزيهذذذا احلذذذج، أنذذذه حيصذذ) أب  يكذذذو  يعهذذذا ايذذذرأة واحذذذدة  والنممماي 
 .(3)ع 

أنذذذه حيصذذذ) أب  يكذذذو  الطريذذذق يسذذذلوكاً وختذذذرج وحذذذدها  (4)رواس الكرابيسذذذي  النالمممث 
 .(5)"هو خ ف الا "  وقال وحكاس ا اوردي وصرره مجاعة ياهم صاح  ا هرب

يلزيها ا روج وحدها ين دار احلذرب إدا أةذلقت قطعذاً إال أ  ختذاف ةذُبعاً   وقالوا 
 .(7)لألصراب ويف كو  الاسوة الثقات شرحب الوجوب أو ال قكن ترددة ، (6)يف الطريق

                                                             

 (.376/ 1(، وال دري  يف الفقه الشاععي )82/ 7( ان ر  اجملقو  )1)
(، 86/ 7(، واجملقو  )03/ 7والاووي. ان ر  ع ح العزيز) كقا ن  عليه الراععي  ( وهو ا ره 0)

 (.153والسراج الوهاج )ل  
 (.٩/ 3(، وروضة الطالبني )03/ 7( ان ر  ع ح العزيز)3)
دي الشاععي، كا  إيايا جلي  البغدا   هو احلسني بن على بن يزيد أبو على الكرابيسي( الكرابيسي4)

مج  بني الفقه واحلديث، تفقه أواًل على يره  أه) الرأع مث تفقه على الشاععى. قال العبادي أ 
ي خرج على يدي الشاععي ابلعراهب يث) احلسني، ومسي ابلكرابيسي ألنه كا  يبي  الكرابي  وهي 

ه(، 045وك اب االياية. تويف ةاة )الثياب الغلي ة. له يصافات كث ة ياها  امساء ا دلسني، 
(، وطبقات ابن كث  63/ 1ه(. ان ر  طبقات الشاععية البن قاضى شهبة )048وقي) ةاة)

 (.38/ 4(، ويعمم ا ؤلفني )130)ل  
 (.022/ 3(، وحلية العلقاء )363/ 4(، واحلاوي الكب  )363/ 1( ان ر  ا هرب )5)
 عن هرا أ  ا وف يف دار احلرب أكثر ين الطريق".    "وجواب ا ره ( قال الاووي6)

 (.87/ 7(، واجملقو  )٩/ 3(، وروضة الطالبني )03/ 7ان ر  ع ح العزيز)     
 (.52/ 7(، وكفاية الابيه )04/ 7( ان ر  ع ح العزيز )7)
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يكذذو  يذذ  واحذذدة لذذو كانذذت يذذ  نسذذوة ثقذذات عذذ  يشذذرتحب أ    وعلذذى القذذول األول 
 .(1)ياهن زوج أو  ر  يف أصح الوجهني

 .(0)"يشرتحب"  وقال القفال 
عننه كقا حير  علذى الرجذ) أ  فلذو ابيذرأة حيذر   ؛ويعضدس حكم ا لوة"  يا قال ام 

ولذو خلذت ايذرأة برجذال ، الحذداهن جذازولو خذ  باسذوة وهذو  ذر  ، عليه أ  فلو باسوة
 ذذر  محذذداهن أحذذدهم ولذذو خذذ  عشذذرو  رجذذ ً بعشذذرين ايذذرأة و ، وأحذذدهم  ذذر  أذذا جذذاز

 .(3)"جاز
لذذذذه   ذذذر  وا شذذذهور جذذذواز خلذذذذوة رجذذذ) باسذذذذوة ال، وحكذذذى  ذذذ س دلذذذذا عذذذن القفذذذذال 
  .هرا كله يف حج الفرض .(4)عيهن

 ؟ايرأة ثقةوحنوها ي  نسوة ثقات أو وه) للقرأة أ  تساعر حلج تطو  أو زايرة أو جتارة 
   .(5)الواج  ا ا  إ ف احلج أصحهما  عيه وجها  

شذذرتحب يف حقذذه يذذا يشذذرتحب يف ا ذذرأة عذذن  كذذا  يذذ  نسذذوة عذذن  كذذن يُ  واخلننممى املشممكل
 .(6)أجابيات أ مز ار  له جاز وإ  كن 

                                                             

(، 086/ 3(، وشرا يشك) الوةيط )36/ 4البيا  ) ( أل  األطقا  تاقط  دقاع هن. ان ر 1)
 (.87/ 7واجملقو  )

(، 154/ 4( ألهنن قد ياوذن أير عير من عيه إىل االة عانة برات ا ر . ان ر  هناية ا طل  )0)
 (.4٩/ 7( وكفاية الابيه )36٩/ 3) وةر ا ره 

 (.154/ 4( ان ر  هناية ا طل  )3)
. ان ر  ( "لعد  ا فسدة  البا؛ أل  الاساء يس رني ين بعضهن بعضًا يف دلا". قاله الاووي4)

 (.4٩/ 7( وكفاية الابيه )36٩/ 3) (، وةر ا ره 87/ 7اجملقو  )
(، وال دري  يف الفقه 87/ 7ألنه ةفر لي  بواج ". ان ر  اجملقو  )   "ال موز؛( قال الاووي5)

 (. 377/ 1الشاععي )
(، وحاشي ا قليوا 071/ 0(، والغرر البهية )88/ 7( ألنه حير  عليه ا لوة ذن. ان ر  اجملقو  )6)

 (.528(، وع ح الرمحن بشرا زبد ابن رة   )ل  113/ 0وعق ة )
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 .(1)شرتط المن عليه أيضاً فيُ  :وأما املال 
إ  كذذذذا  و  أ يلزيذذذذه احلذذذذج (3)ديَصذذذذيذذذذن عذذذذدٍو أو رَ  (0)/علذذذذو خذذذذاف عليذذذذه يف طريقذذذذه 

 .(4)الرصدي يرضى بشيٍء يس 
 .(5)"وإ  أيكاه دععه ابلق ال"  قال ا اوردي

لكذذن إ  كذذانوا كفذذاراً وقذذدروا علذذى ، ةذذواًء كذذا  الذذرين فذذاف يذذاهم يسذذلقني أو كفذذاراً 
 .(7)وإ  كانوا يسلقني ع ، (6)الفضيل نير  أم أ  فرجوا ويقاتلوا لاي) يقاوي هم اة ُ 

 .(8)ل ا ال للرصدينيرب رهكويُ  
يا يطلبذوا أو أيذن  ينية أج وكا  أياهنم يوثوقاً به أو ضقن أم ميولو بعثوا أيا ً للر 

 .(٩)احلميج ياهم لزيهم ا روج
                                                             

اف عليه  أب  يكو  ياله الري ال بد له ياه للقؤ ، أيا لو أراد اة صراب ( يُقيد ا ال الري ف1)
يال خط  لل مارة، أو كا  يال   س وكا  ا وف ألجله عال اهر أنه لي  بعرر. ان ر  حتفة 

 (.06٩/ 0(، والغرر البهية )047/ 3(، وهناية ا  اج )01/ 4ا  اج )
 ب(.062هناية اللوحة )( 2)

(، 01/ 4هو ين يرق  الاا  ليأخر ياهم ياال ظلقًا وعدوا ً. ان ر  حتفة ا  اج ) ( الَرَصدي 3)
 (.070(، وا اهاج القومي )ل  047/ 3وهناية ا  اج )

 (.٩/ 3(، وروضة الطالبني )81/ 7(، واجملقو  )04/ 7( ان ر  ع ح العزيز)4)
قاوردي يا نصه  "ولو قدر على ( هكرا يف ا خطوحب. وهو اخ صار ب صرف. والري يف احلاوي لل5)

ق اله، وأ  ياعه عن ياله ونفسه أ يلزيه أ  يقاتله؛ ألنه لو أحر  ابحلج مث حصرس العدو كا  له 
امح ل ين إحرايه، وإ  قدر على ق اله عأل  ال يلزيه دلا قب) امحرا  أوىل". ان ر  احلاوي 

 (. 14/ 4الكب  )
 (.81/ 7(، واجملقو  )04/ 7  ع ح العزيز )( أي  عضيلم اجلهاد واحلج. ان ر6)
. ان ر  ( لكن يف ق ال الكفار يُقيد دلا مبا إدا أطاهب احلماج يقاوي هم. كقا ن  عليه الاووي7)

 (.383/ 0(، وحاشية اجلق) )014/ 0(، ويغ  ا  اج)81/ 7اجملقو  )
 (.302/ 0(، وإعانة الطالبني )12/ 3 ر  روضة الطالبني )( ألنه حيرضهم على ال عرض للاا . ان8)
 (.12/ 3(، وروضة الطالبني )05/ 7( ان ر  ع ح العزيز )٩)
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وجذذ    ذنولذو وجذدوا يذن حيرةذهم أبجذرة ولذذو اةذ أجروس حلصذ) األيذن يف  الذ  ال 
 .(1)مارس يف أصح الوجهنيئاة 

 ؟يا  عليهقا يا إدا اي ا   ر  ا رأة ين ا روج يعها إال أبجذرة هذ) يلزيهذاورت  ام 
 .(0)ورأع أ  اللزو  هاا أظهر

وجذذذود الذذذزاد وا ذذذاء يف الطريذذذق يف ا واضذذذ  الذذذم جذذذرت  رحب أيضذذذاً لوجذذذوب احلذذذجوُشذذذ 
 .(3)العادة مح) الزاد وا اء ياها

وكذرا لذو  (4)علو كانت ةاة جدب وخ  بعض ا اازل عن أهلها وانقطعذت ا يذاس عيذه
وهذذو القذذدر ال  ذذق بذذرلا ا كذذا  يف دلذذا الزيذذا  ةذذواًء  ، وجذذد عيهذذا أبكثذذر يذذن مثذذن ا ثذذ)
 .(5)ركا  زين رخاء أو   ء كقا ي

اىل يكذذة  ويع ذذ  يف دلذذا يذذا جذذرت العذذادة يف تلذذا الطريذذق حلقذذ) الذذزاد يذذن الكوعذذة
 .(7)أو ث اثً إدا قدر عليه ووجد  الت احلق) (6)ومح) ا اء يرحل ني

                                                             

 (.015/ 0(، ويغ  ا  اج )03/ 4( ألنه ين أُه  الطريق كالراحلة. ان ر  حتفة ا  اج )1)
 (.155/ 4إليه. ان ر  هناية ا طل  ) ا  اج يف ا رأة عهو كقؤنة ا ق) يف حق( أل  الداعي إىل األجرة يعىن 0)
 (.318/ 0(، وإعانة الطالبني )05/ 4(، والبيا  )6٩( ان ر  ال ابيه )ل  3)
( هكرا يف ا خطوحب. والري ي هر وهللا أعلم أ  يف الك   ةقط يوضره ك   ا صاف يف تكقلة 4)

( حيث دكر هرس ا سألة باصها عقال  "علو كانت ةاة 134ل  ا طل  العا  )ك اب احلج
 عيه أ م "، وهو األنس  حن يس قيم الك  .جدب وخ  بعض ا اازل عن أهلها أو انقطعت ا ياس 

 ح   "ألنه إ  أ حيق) يعه خاف على نفسه وإ  محله حلق ه يؤنة ع يقة". ان ر  عقال الراععي 
 (.03/ 4(، وحتفة ا  اج )04٩/ 3(، وهناية ا  اج )05/ 7العزيز )

(، 18/ 4( أل  الواجد للشيء أبكثر ين مثن يثله، يف حكم العاد  له. ان ر  احلاوي الكب  )5)
 (.070(، وا اهاج القومي )ل  12/ 3وروضة الطالبني )

( ييً ، أي يا يعادل 04  وهي ا ساعة الم يقطعها ا ساعر بيو  أو حنوس، وتقدر ب)ثىن َيراَحَلة( يُ 6)
 (.71(، واميضاحات العصرية للققايي  وا كايي) واألوزا  )ل  564/ 0(كم. ان ر  يعمم ينت اللغة )44.350)

زة تبوم وهي على ( قال األدرعي  "وكا  هرا عادة طريق العراهب، وإال ععادة الشا  محله  البًا مبفا7)
ان ر   ِضعف دلا". اهذ والضابط يف يث) دلا العرف، وف لف ابخ  ف الاواحي عيقا ي هر.

 (.384/ 0(، وحاشية اجلق) )016/ 0(، ويغ  ا  اج )04٩/ 3هناية ا  اج )
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 .(1)شرتط وجوده يف كل مرحلةوأما علف الدواب فيُ 
لذو ظذن أ  يف الطريذق يانعذاً كعذد  و ، يابغي أ  يع   عيه العادة كا اء"  وقال الاووي

مث اب  أنذذه أ يكذذن عقذد اةذذ قر وجذذوب  أو حنذذوس عذذرتم احلذج اً عذدو  هأو أ  عيذذ، ا ذاء والعلذذف
 .(0)"ولو أ يعلم وجود ا ان  وال عديه، احلج

 .(3)"إ  كا  هاام أص) عق) عليه وإال عيم  احلج"  الدارييقال 
هذرا يف العذدو ظذاهر وأيذا يف وجذود ا ذاء والعلذف يشذك) أل  األصذ) "  قال الاذووي

 .(4)"عديهقا
  

                                                             

 (.166(، و اية البيا  )ل  65/ 7( أل  ا ؤنة تع م يف محله؛ لكثرته. ان ر  اجملقو  )1)
 (.65/ 7ن ر  اجملقو  )ا (2)

 (.65/ 7( الك   كله للاووي. ان ر  اجملقو  )3)
 السابق. صدر( ان ر  ا 4)
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 :البدن :لالستطاعة املتعلق الرابع
أ  يكذو  عيذذه قذذوة يس قسذذا ذذذا علذذى ، ال الوجذذوب شذرتحب عيذذه اةذذ طاعة ا باشذذرةويُ  
عذذذن  كذذذا  ال يس قسذذا أصذذذ ً أو إال مبشذذذقة شذذذديدة أ  .يذذذن  ذذذ  يشذذقة شذذذديدة الراحلذذة

 .(1)أو   ها ة أو زيانة أو يرض أو حناعَ  ةواًء كا  دلا لكِ ، يكن يس طي  ا باشرة
 .هللا تعاىلوالك   يف أنه يس اي  وين يس اي  أييت ين بعد إ  شاء 

 :(2)وفيه مسنلتان
بنفسممه إذا وجممد مممع الممزاد والراحلممة والمممن وقممدر  احلممج هالعمممى يلزممم :الوىل

 .(3)قائداً  على النبوت على الراحلة
 .(4)أنه يلزيه ويس اي   وعيه وجه عن ابن خ ا 

إدا أ  (6)عيذأيت يف وجذوب اةذ ئمارس الوجهذا  (5)والقا د يف حقه كا ر  يف حذق ا ذرأة
   .(7)ي    واألصح الوجوب

  

                                                             

 (.44٩/ 1(، وأةىن ا طال  )11/ 3(، وروضة الطالبني )132/ 4( ان ر  هناية ا طل  )1)
 أ(.061هناية اللوحة ) (0)
 (.35/ 4والبيا  )(، 363/ 1(، وا هرب )14/ 4( ان ر  احلاوي الكب  )3)
  أنه ال م  عليه اال ا  يكو  يعه قا د؛ أل  األعقى ين    قا د كالَزِين ( وا شهور يف ا ره 4)

 (.415/ 3(، والامم الوهاج )85/ 7وي  القا د كالبص . ان ر  اجملقو  )
 (.83هاج الطالبني )ل  (، ويا07/ 7(، وع ح العزيز )586/ 0( ان ر  الوةيط )5)
 ن حيرةهم إدا كا  ال حيص) األين إال برلا  اة ئمار احلميجيف حكم ( أي  الوجها  ا  قديا  6)

 .(038ل )
 (.114/ 0(، وحاشي ا قليوا وعق ة )44٩/ 1( ان ر  أةىن ا طال  )7)
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ممم (1)احملجمممور :النانيمممة فمممتذا أحمممرم صمممح ، كغمممريه يف وجممموب احلمممج  (0)هفَ عليمممه ابلسَّ
واجملنمممون فممتن وجمموب مؤنمممة خبممالف الصمميب ، إحرامممه ووجممب اإلنفممما  عليممه مممن مالمممه
 إال أن الول ال يدفع املال المذي ينفقمه يف احلمج حجهما يف مال الول على الصحيح

مممو يُ أ، فو بمممل خيمممرج معمممه وينفمممق عليمممه ابملعمممر ، إليمممه يتممموىل اإلنفممما   (3)مممماً ب معمممه قيِّ نصِّ
 .(4)عليه

 ولذذو شذذر  يف حمذذة االةذذ   أو حمذذة ياذذرورة أو تطذذو  قبذذ) احلمذذر"  قذذال البغذذوي
ولو شر  يف حذج ، نفاهب عليه إىل متا  حمهويلزيه ام، بغ  اد  الو  أ يكن له أ  حيلله

يزيذذذد علذذذى نفق ذذذه  إليذذذه يف احلذذذج كذذذا  لذذذه أ  حيللذذذه إ  كذذذا  يذذذا حي ذذذاج تطذذذو  بعذذذد احلمذذذر
  .(5)"للها عهودة وأ يكن له كس  يفي ابلزا د وإال علي  له أ  حيُ 

  

                                                             

/ 4لغًة  ا ا . وشرعاً  ا ا  ين ال صرعات ا الية لسب  ف) ذا شرعاً. ان ر  هتري  اللغة ) ( احلمر1)
(، وا طل  على ألفاظ ا قا  )ل  160(، وطلبة الطلبة )ل  604/ 0(، والصراا )80

324.) 
َفه  لغًة  ضد احللم، وأصله ا فة واحلركة. يقال  تسفهت الريح الشمر، أي يالت ب0) ه.ان ر  ( السَّ

 (.3٩7/ 36(، واتج العرو  )1047(، والقايو  ا يط )ل  0034/ 6الصراا )
وشرعاً  عبارة عن ال صرف يف ا ال إ ف يق ضى الشر  والعق) ابل برير عيه وامةراف ي  قيا   

(، وال وقيف على يهقات 11٩(، وال عريفات )ل  34٩خفة العق). ان ر  الكليات )ل  
 (.1٩4ال عاريف )ل  

( الَقيِّم  بف ح عكسر ين أقيم يقا  ا مور عليه حلف  ياله دو  ال صرف عيه. ان ر  يعمم لغة 3)
 (.311(، والقايو  الفقهي )ل  374الفقهاء )ل  

/ 0(، ويغ  ا  اج )053/ 1(، وامقاا  يف ح) ألفاظ أا شما  )07/ 7( ان ر  ع ح العزيز )4)
018.) 

 (.60/ 7(، واجملقو  )142/ 4( ان ر   ال هري  )5)
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أممممرين  خمممرين   يصمممرح هبمممما  يف وجممموب احلمممج ط الئممممةُ رَ وَشممم" :قمممال الرافعمممي
إمكان السري وهو أن يبقى من الزمان عند وجود الزاد والراحلمة مما  :أحدمها :الغزال

فنمما إذا احتماج اىل أن يقطمع يف كمل يموم أو ، السري املعهود ميكنه السري فيه إىل احلج
   .يف بع  الايم أكنر من مرحلة   يلزمه احلج

شممرتط أن جيممد رفقممة خيممرج معهممم يف الوقمم  الممذي يُ  :وغممريه قممال البغمموي :النمماي
وإن ، فممتن خرجمموا قبلممه   يلزمممه اخلممروج معهممم، جممرت عممادم أهممل البلممد ابخلممروج فيممه

ويف كمالم ، أخروه حبيمث ال يبلغمون إال بعمد أن يقطعموا أكنمر ممن مرحلمة   يلزممه أيضماً 
فمتن كانم  الطريمق حبيمث ال "، وهو حممول علمى الغالمب، شعر بهمن بعد ما يُ  لغزالا

وهممذا يبممني دخممول هممذا ، (1)قالممه يف التتمممة "خيمماف الواحممد فيهمما فممال حاجممة إىل الرفقممة
 .(0)"اعتبار أمن الطريق حت  الشرط

عن  دلا شذرحب ، األول لي  األير كقا دكرس يف الشرحب"  الص اوقال الشيخ ابن 
كقذذا صذذرا بذذه يذذن بعذذد يف ،  حذذن مذذ  عاذذد يوتذذه أداؤس يذذن ترك ذذه يف دي ذذه اةذذ قرار احلذذج

مبعذىن أ  ، يف احلذال/ (3)احلذج هالبذال  العاقذ) احلذر مذ  عليذ مأحكذا  االةذ طاعة أ  ا سذل
، وهرا كالص ة عنهنا جت  أبول الوقت قب) يضي زين يسذعها، عليه الشرو  يف يقدياته

 .(4)"مث اة قرارها يف الرية ي وقف على يضي زين يسعها ويكن ععلها عيه
، وقذد نذذ  عليذه صذذاح  ا هذرب و ذذ س، الصذواب يذذا دكذرس الراععذذي"  وقذال الاذذووي
، ألنه يقال شرحب االة طاعة كوجوبه وهرا    يس طي  ع  حج عليه ؛واالعرتاض عاةد

   .(5)"يكا  امتايهاوأيا الص ة عنمنا جت  يف أول الوقت م
  

                                                             

 حتقيق  علي بن ةعد العصيقي(. 88( ان ر  ت قة االابنة )ل 1)
 (.32-08/ 7( الك   كله للراععي. ان ر  ع ح العزيز )0)
 ب(.061هناية اللوحة )( 3)

 (.087/ 3( ان ر  شرا يشك) الوةيط )4)
 (. 10/ 3(، وروضة الطالبني )8٩/ 7(، واجملقو  )360/ 1( ان ر  ا هرب )5)
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 النوع الناي
 (1)االستنابةاستطاعة 

أن حيمممج  ممممل يف احلمممجلكمممن احتُ ، (2)[لنيابمممة]لوالصمممل عمممدم قبمممول العبمممادات  
 :االنسان عن غريه بشرطني

إممما مبمموت أو ، بنفسممه أن يكممون احملجمموج عنممه عمماجزاً عممن مباشممرم احلممج :أحمدمها
 .(3)َ  أو مره ال يرجى لواله أو كِ لمانة 
أصذ ً أو ال يثبذت إال  أ  ال يثبذت علذى الراحلذة ونع   يف احلي العاجز عن ا باشرة 

يذذن  ذذ   عذذا قطو  اليذذدين أو الذذرجلني إدا أيكاذذه الثبذذوت علذذى الراحلذذة، (4)مبشذذقة شذذديدة
 .(5)يشقة شديدة أ مز له االة اابة

ل وقذذ  زوالذذه ويباشذذرته  ؛ى زوالذذهجذذر  ذذرض يُ  وكذذرا ال مذذوز  ذذن ال يثبذذت علذذى الراحلذذة
 .(6)بافسه

 .(7)ل وق  يباشرته ؛عاه لي  لوليه االة اابة نّ مث جُ  وكرا ين وج  عليه احلج

                                                             

  لغًة  ين اال بة، وهي إقاية الغ  يقا  الاف  يف ال صرف. وشرعاً  أ  يدع  ا ال إىل ( االة اابة1)
(، وهناية ا طل  352/ 15ين حيج عاه، أو حيج عاه الغ  ين    يال. ان ر  هتري  اللغة )

 (.50/ 4(، والبيا  )134/ 4)
عوزا  عبدهللا،   ا خطوحب )الايابة(، وال صوي  ين تكقلة ا طل  العا ) ك اب احلج، حتقيقيف ( 0)

 (.172ل 

 (.10/ 3(، وروضة الطالبني )38/ 7(، وع ح العزيز )133/ 4( ان ر  هناية ا طل  )3)
 (.303/ 0(، وإعانة الطالبني )10/ 3(، وروضة الطالبني )٩4/ 7( ان ر  اجملقو  )4)
(، 15/ 4ين    يشقة شديدة كالصريح. ان ر  احلاوي الكب  ) يس قسا على الراحلة ( ألنه5)

 (.35/ 4(، والبيا  )363/ 3) وةر ا ره 
 (.53/ 7(، وكفاية الابيه )10/ 3(، وروضة الطالبني )42/ 7( ان ر  ع ح العزيز )6)
 (.452/ 1(، وأةىن ا طال  )373/ 1(، وال دري  يف الفقه الشاععي )56/ 4البيا  )( ان ر  7)
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 جمزاء مماإولمو كمان بمه علمة ال يرجمى لوا ما فاسمتناب ممن حيمج عنمه مث لالم  ففمي 
منخمممذمها   (0)أنمممه ال جيزئممه :أصممحهما :فيمممه قمموالن :أحذذدمها :أتممى بممه النائمممب طريقممان

 .(2)النظر اىل احلال أو اىل املآل
هقا ابلقذذولني عيقذذا إدا رأوا ةذذواداً ع اذذوس عذذدواً عصذذلوا صذذ ة "شذذدة ا ذذوف" مث وشذذبَّ 

 .(4)مها أص   أقا  وقي) .(3)اب  أ  ال عدو
 .(5)إدا اب  يال أبيه ظا ً حياته عبا  يوتها أصلهقا القوال  عيق  وقي)
 .(6)ئالقط  أبنه ال مز  :والناي

ه عهذذ) يقذذ  لألجذذ   ذذوإ  قلاذذا ال مز ،(7)ه اةذذ رق األجذذ  ا سذذقى قطعذذاً  ذذعذن  قلاذذا مز 
 .(8)أنه يق  عن األج  :أصحهما  عيه وجها ؟ أو للقس أجر تطوعاً 

ذ [، (٩)أهنذا تقذ  للقسذ أجر  وصرره الغذزا  واثنيهقا ا  قذد  عذرر يف  (12)و]الَعضا
 .(10()11)هببا والرِّ كالصِّ ،  على الفرض تقد  الاف)

                                                             

 (.303/ 0(، وإعانة الطالبني )002/ 0(، ويغ  ا  اج )121/ 7( ان ر  اجملقو  )1)
 (.40/ 7(، وع ح العزيز )138/ 4. ان ر  هناية ا طل  )( عبالا ر اىل احلال مز ه وابلا ر اىل ا آل ال مز ه0)
 (.362/ 3) (، وةر ا ره 138/ 4( ان ر  هناية ا طل  )3)
 (.180ل (، وتكقلة ا طل  العا  )ك اب احلج60/ 7( ان ر  كفاية الابيه )4)
 ( ان ر  ا صادر السابقة.5)
 (.60/ 7(، وكفاية الابيه )13 /3(، وروضة الطالبني )43/ 7( ان ر  ع ح العزيز )6)
 (14/ 3(، وروضة الطالبني )43/ 7( ان ر  ع ح العزيز )7)
 (.024(، وهناية الزين )ل  303/ 0(، وإعانة الطالبني )14/ 3( ان ر  روضة الطالبني )8)
يف أص) هرا الك اب وهو الوةيط، ويف البسيط صرح خ عه. ان ر  الوةيط  ( صرره الغزا ٩)

 (.14/ 3حتقيق  عبدا الق  قرو(، وروضة الطالبني ) 542(، والبسيط )ل 5٩1/ 0)
 .(542( يف ا خطوحب )الَعضا)(، وا ثبت هو الصواب وال صوي  ين البسيط )ل 12)
وشرعاً  عمز حكقي ي لب  امنسا  بسب  الكفر  غة  الضعف، وياه رقة القل .  يف الل( الرِّهب11)

 يف األص)، وي هر هرا العمز احلكقي، بفقدا  أهليه ال قلا، وعقدا  احلقوهب ا دنية.
 (.475(، والكليات )ل  035/ 1(، وا صباا ا ا  )111ان ر  ال عريفات للمرجاين )ل   

والصِّبا يف كونه عررًا ل قدمي ال طو  على حمة االة  .  مبثابة الرِّهب( أي  يكو  الَعضا  الااجز 10)



 دراسةً وحتقيقًا.............هـ(727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل )ت:

344 

  قوال  (1)ألجرةاوعلى األول يف اة رقاهب األج  
 .(0)أنه ال يس رقها  أصحهما

وباامهذذذذذا بعضذذذذذهم علذذذذذى القذذذذذولني يف أ  األجذذذذذ  إدا أحذذذذذر  عذذذذذن ا سذذذذذ أجر مث صذذذذذرف 
 ؟ىل نفسه ه) يس رق األجرةإ (3)/االحرا 

 .(4)أنه يس رقها  هاام لكن األصح
  عيه وجها  ؟ى أو أجرة ا ث)عن  قلاا يس رقها عه) يس رق ا سقّ 

 .(5)الثاين وصرح الاووي ؟ ه) ن بني عساد االجارة أ  الأ ّ   يأخرمها
اةذذ رق األجذذذ  األجذذرة لكذذن هذذ) اةذذذ رق  -أنذذه يقذذذ  عذذن ا سذذ أجر-وعلذذى الثذذاين 

 ؟أجرة ا ث)ى أو ا سقّ 
 .(6)"ال يبعد خترمه على الوجهني"  قال الشيخ أبو دمحم

 ى وهذذذذذذذو ظذذذذذذذاهر كذذذذذذذ   البغذذذذذذذويوالصذذذذذذذريح أنذذذذذذذه يسذذذذذذذ رق ا سذذذذذذذقّ "  قذذذذذذذال الاذذذذذذذووي
 .(7)"واألكثرين

                                                                                                                                                                     

 (.14/ 3(، وروضة الطالبني )43/ 7ان ر  ع ح العزيز )
( األجرة  لغة  اةم  ا يُعطي ين كراء  ن قا  بعق) يا، جزاًء له علي عقله، عيقال له َأجرة وأُجرةة 1)

وإجارةة. وأُجرس و جرس إدا أاثبه علي عقله، وال يقال إال يف الاف  دو  الضُّر. ويغل  األجر يف 
 الثواب األخروي، واأُلجرة يف الثواب الدنيوي.

يقصودة يعلوية، قابلة للبرل وامابحة، بعوض يعلو . ان ر   واصط حاً  عقد علي يافعة 
 (.12(، وال عريفات )ل  438/ 3)(، ويغ  ا  اج 5/ 1(، وا صباا ا ا  )576/ 0الصراا )

(، وروضة 43/ 7(، وع ح العزيز )13٩/ 4(  أل  ا س أجر أ يا ف  به. ان ر  هناية ا طل  )0)
 (.14/ 3الطالبني )

 (.أ060اللوحة )هناية  (3)
  يس رق؛ أل  حمه وق  عن   "عيه قوال  يشهورا  )أصرهقا( ابتفاهب األصراب( قال الاووي4)

 (.115/ 7ا س أجر عرضا كأنه أ يصرعه". ان ر  اجملقو  )
 (.115/ 7(، واجملقو  )43/ 7( ان ر  ع ح العزيز )5)
 (.13٩/ 4( ان ر  ا صدرين السابقني، وهناية ا طل  )6)
 (. 115/ 7(، واجملقو  )14/ 3( ان ر  روضة الطالبني )7)
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فلمو فعمل مث ، لو كان  به علة يرجى لوا ا فقد مر أنه ليس لمه االسمتنابة :النانية
 :وأظهرمهمما، وإن مممات ففممي اجزائممه القمموالن املتقممدمان يف الوىل، ه قطعمماً ئمم  جيز شممفي 
 .(1)هئنه ال جيز أ

 .(0)قوا وعرّ وأ يركروا هاا الطريقة الثانية مثَ 
أيذا لذو ، يرادهم ذرس ا سألة يا إدا يات ين دلا ا ذرض وال اهر أ ّ "  قال الاووي

 .(3)"يات بسب  عارض كق ٍ) أو ل عٍد أو هدٍ  وحنوس أ مز ه قوالً واحداً 
عذذن  عذذن  يذذات قبلذذه أجذذزأس ووقذذ ، هذذرا إدا يذذات بعذذد حذذج األجذذ "  وقذذال ا ذذاوردي
 .(4)"حمة االة   قطعاً 

وعيقذا لذو أ ب ، وةذاً ياذهيئي القوال  عيقا لو تفاحش دلا ا رض حن صذار ير وم
عذرف كذو  ا ذرض يأيوةذاً ياذه بقذول ويُ . (5)و  اجملاو  يذن حيذج عاذه عرذج ويذات وأ يفذق

 .(6)طبيبني عدلني
، عيذذذه ا ذذ ف السذذذابق يف ال ذذيقم يف اشذذذرتاحب العذذذدد ءويابغذذي أ  مذذذي"  قذذال الاذذذووي

 ".(7)ال يقم[ أير بسهولة يفرهب أ  ]ويكن
                                                             

 (.13/ 3(، وروضة الطالبني )40/ 7( أل  االة اابةأ تكن جا زًة له حيائر. ان ر  ع ح العزيز )1)
الم دكروها يف ا سألة  -القاطعة بعد  امجزاء  -( أي  أ يركروا يف هرس ا سألة الطريقة الثانية0)

، وعّرقوا بني ا سأل ني  أ  ا طأ يف هرس الصورة    –لو كا  به علة ال يرجى زواأا  -ا  قدية 
للقآل، وأيا هاام ي يقن؛ جلواز أ  ال يكو  ا رض يوج  اليأ  مث يزداد عيوجبه عيمع) احلكم 
(، وتكقلة 40/ 7عا طأ ي يقن؛ إد ال موز أ  يكو  اليأ  حاصً  مث يزول. ان ر  ع ح العزيز )

 (.184ل   ا طل  العا  )ك اب احلج
 (.115/ 7( ان ر  اجملقو  )3)
 (.14/ 4( ان ر  احلاوي الكب  )4)
 (.116/ 7(، واجملقو  )56/ 4(، والبيا  )361/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 5)
 (.0٩/ 4(، وحتفة ا  اج )116/ 7( ان ر  اجملقو  )6)
 (.116/ 7( يف ا خطوحب )وموز أ  يعرف ةهولة أير ال يقم(، وال صوي  ين اجملقو  )7)
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أن يكون املستناب فيه حجاً مفروضاً وهو حجة االسالم والنمذر : الناي الشرط
وول امليمم  الممذي  وبعضمميف حجممة التطمموع مممن امل ويف جمموال االسممتنابة .(1)والقضمماء

 :فيه قوالن ؟(0)أوصى به أم يشرتط الفرضية
وا ذذذذذايلي واجلرجذذذذذاين  الطذذذذذ ي شذذذذذرتحب الفرضذذذذذية وصذذذذذرره القاضذذذذيويُ ، ال  أحممممدمها

 .(4)"نه األقي "إ  يا قال ام، (3)والشاشي
 .(5)أنه موز  عاد اجلقهور وأصحهما

  ولو كا  ا يت أ حيج وأ يلزيه حج عفي جواز االحماج عاه طريقا 
 .(6)أنه على القولني  أحدمها
 .(7)القط  ابلصرة  والناي

مار يف حمذة ال طذو  اةذ رق األجذ  األجذرة ا سذقاة وجذاز أ  ئعن  قلاا موز االة 
 .(8)ألهنقا ين أه) ال طو  إ ف حمة االة  ؛ صبياً  يكو  عبداً أو

                                                             

 (.13/ 3(، وروضة الطالبني )٩6/ 7(، واجملقو  )42/ 7( ان ر  ع ح العزيز )1)
( أي  ه) موز للقعضوب أ  يس اي  يف حمة ال طو ، وكرلا و  ا يت الري أوصى أب  حُيج 0)

 ؟عاه، أ  ال موز دلا إال يف الفرض
عليقة ألا الطي  للضرورة. ان ر  ال  ( لُبعد العبادات البدنية عن قبول الايابة وامنا جاز يف الفرض3)

(، واجملقو  026/ 3(، وحلية العلقاء )347حتقيق  عيص) شريف دمحم(، وا قا  )ل  55٩)ل 
(7 /114.) 

 (.187/ 11( ان ر  هناية ا طل  )4)
(، 17/ 4). ان ر  احلاوي الكب  ( ألهنا عبادة تدخ) الايابة يف عرضها ع دخ) يف نفلها كأداء الزكاة5)

 (.114/ 7(، واجملقو  )42/ 7وع ح العزيز )
 (.386/ 0(، وحاشية اجلق) )114/ 7(، واجملقو  )41/ 7( ان ر  ع ح العزيز )6)
 ( ان ر  ا صادر السابقة. 7)
(، وروضة 53/ 4(، والبيا  )17/ 4( ألهنقا ليسا ين أه) حمة االة  . ان ر  احلاوي الكب  )8)

 (.13/ 3الطالبني )
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يسذلا بذه  جواز اة ئمارمها يف احلمة ا ارورة وجها  يابايا  علذى أ  الاذرر/ (1)ويف
 .(0)يسلا الواج  أو اجلا ز

 .(3)وموز أ  يس أجر مجاعة حيمو  عاه أو عن ا يت حمات يف ةاة واحدة
لذذذذه وأ يسذذذذ رق األجذذذذرة  ال مذذذذوز االةذذذذ ئمار لذذذذه عرذذذذج األجذذذذ  وقذذذذ  احلذذذذجوإ  قلاذذذا 
 .(4)ويس رق أجرة ا ث) يف أظهر القولني، ا سقاة قطعاً 

 .(5)وال موز أ  حيج عن ا غصوب بغ  ادنه على ا ره 
بذ) مذ  االحمذاج يذن ترك ذه إدا كذا  وجذ  ، عن ا يت ين    وصذية وموز احلج

 .(6)به على ا ره  وإ  أ يولِ ، عليه
إذ ف الع ذق عذن ، أ يكن ا يت أد  له وال الذوارث وإ ، ولو حج عاه أجايب جاز

 .(7)يف أحد الطريقني الكفارة
أ  يكذذو  بياذذه وبذذني يكذذة يسذذاعة   وبعضذذيف جذذواز االحمذذاج عذذن ا  ا  ذذو وشذذرحب 

 .(8)أو كا  بياهقا دوهنا أ مز عن  كا  مبكة، القصر
                                                             

 ب(.060هناية اللوحة )( 1)

 (.327/ 6(، والامم الوهاج )42/ 7(، وع ح العزيز )373/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 0)
 (.114/ 7(، واجملقو  )53/ 4(، والبيا  )38٩/ 4( ان ر  هناية ا طل  )3)
تلا ا ااع ؛ ألنه أ حيص) له ابحلج ( ألنه أ يبرل له يااععه إال بعوض حيص) له، وقد تلفت عليه 4)

/ 3(، وروضة الطالبني )53/ 4عا دة؛ أل  عرضه أ يسقط به، عاة رق أجرس. ان ر  البيا  )
 (.114/ 7(، واجملقو  )13

ا ول د . ان ر  ع ح العزيز ، وهو أه) أيف قر إىل الاية ( إ ف قضاء الدين عن   س؛ أل  احلج5)
 (.0/304(، وإعانة الطالبني )1/452(، وأةىن ا طال  )43/ 7)

 (.٩8/ 7(، واجملقو  )44/ 7(، وع ح العزيز )52/ 4( ان ر  البيا  )6)
( والفرهب بياهقا  أ  الع ق يق ضي الوالء، والوالء يق ضي ا لا، وإثبات ا لا بعد يوته يس ري)، 7)

 وموز أ  ي    األجايب للقيت بطعا  أو   ع  تق ضي ثبوت يلا له. قال الاووي وأيا صرة احلج
/ 7(، واجملقو  )365/ 3) .أ.ه ب صرف يس .  ان ر  ةر ا ره كسوة ال إع اهب يف األصح

 (.1٩3(، وياهاج الطالبني )ل  ٩٩
. عليه الراحلة ، وأرا لو كا  قادراً ال يشرتحب يف وجوب احلج( أل  ال تكثر ا شقة عليه يف أداء احلج8)
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 فصل
 يشتمل على مسائل         

أو ، ا أن يكممون وجممموب مباشمممرمفتّمممم وجممموب احلممججمممدت شممرائط مممل وُ  :الوىل
 فممتن كممان وجمموب مباشممرم فممتن داممم  حممل مضمم  مممدم ميكنممه احلممج .وجموب اسممتنابة

 .(1)حيج فقد استقر يف ذمته فيها و 
 الارذرأب  وق  دلا قب) ان صاف ليلذة م أو يات قب) يضي يدة إيكانه  نّ وإ  جُ 

 .(0)تبني أنه أ يكن واجباً عليه م
 .(3)وإ  يات قب) حج الاا 
  أاب اةذذراهب إ  وقيذذ)، "ومذذ  قضذذاؤس يذذن ترك ذذه، يسذذ قر"  وقذذال أبذذو حيذذىي البلخذذي

 .(5) ]عرج  اليه[ (4)أخرج له ن  الشاععي ابألول
وإ  كذا  قبذ) ، عليه ولز  االحماج يذن ترك ذه وإ  يات بعد حج الاا  اة قر احلج

 .(6)رجوعهم إليه

                                                                                                                                                                     

 (.053/ 3العصيقي(، وهناية ا  اج )حتقيق  علي بن ةعد  145ان ر  ت قة االابنة )ل 
يس قر يف الرية إدا دايت االة طاعة يدة ت س  للرج لو اش غ) به. ان ر   ( أي  أ  وجوب احلج1)

 (.386/ 0(، وحاشية اجلق) )04٩/ 3(، وهناية ا  اج )146/ 4هناية ا طل  )
 (.387/ 0(، وحاشية اجلق) )31/ 7العزيز )(، وع ح 16/ 4( ان ر  احلاوي الكب  )0)
(، وروضة 047/ 3( أي  ع  م  عليه أيضاً؛ ل بني عد  االة طاعة وااليكا . ان ر  ال هري  )3)

 (.074/ 0(، والغرر البهية )33/ 3الطالبني )
 ( وهو عد  اة قرار الوجوب.4)
الك  ، ويؤيدس يا جاء يف  ( يف ا خطوحب )يرج  اليه(، وا ثبت هو الصواب واألنس  لسياهب5)

  م  القضاء وأخرج إليه أبو ا هرب حيث نق) ك   البلخي عقال  "وقال أبو حيىي البلخي
 (. 31/ 7(، وع ح العزيز )365/ 1ان ر  ا هرب ) إةراهب ن  الشاععي رمحه هللا عرج  عاه".

 (.12٩/ 7(، واجملقو  )025/ 3( ان ر  حلية العلقاء )6)
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عن  يات بعد يضي نصف ليلة الارر ويضى زين يكن السفر عيه إىل يىن والريذي 
 (1)ذا وإىل يكة والطواف ذا اة قر عليه احلج

 .(0)احلج  بعد ايكا  امتا  عضوكرا احلكم لو طرأ ال
 .(3)تبني أ  ال وجوب لا ياله عن  كا  قب) ايكا  احلجهولو 

 .(4)وإ  كا  بعد إايب الاا  أو يضي يدة يكن عيها إايذم اة قر عليه احلج
احلذذذال حيذذذث ال يع ذذذ  نفقذذذة وإ  كذذذا  بعذذذد حمهذذذم وقبذذذ) إايذذذذم وإيكانذذذه عذذذن  كذذذا  

 .(5)اة قر الوجوب، ايب يف قولام
  عوجها ، ايبوإ  كا  يف حال يع   عيها نفقة ام

 .(6)أ يكن واجباً عليه  ن بني أ  احلجأ ّ   أصحهما
وإ  ةلكوا ، عليه ع رللوا أ يس قر الفرض/ (7)ين ايكاه ا روج يعهمرولو أحضر ال

 .(8)وكرا لو حموا يف الساة الم بعدها إدا عايف وبقي ياله، طريقاً  خر وحموا اة قر
  

                                                             

 (.  33/ 3(، وروضة الطالبني )31/ 7( ان ر  ع ح العزيز )1)
 (.08٩/ 3(، وشرا يشك) الوةيط )160/ 4( ان ر  هناية ا طل  )0)
 (.387/ 0(، وحاشية اجلق) )01٩/ 0(، ويغ  ا  اج )047/ 3( ان ر  ال هري  )3)
 (.33/ 3(، وروضة الطالبني )12٩/ 7)(، واجملقو  31/ 7( ان ر  ع ح العزيز )4)
 ( ب  خ ف. ان ر  ا صادر السابقة.5)
 ( ألنه يشرتحب بقاؤس يف الرهاب والرجو  وقد تبياا أ  ياله ال يبقى إىل الرجو .6)

 والوجه الثاين  االة قرار كقا يف صورة ا وت. واألول أصح. ان ر  ا راج  السابقة.  
 أ(.063هناية اللوحة )( 7)

 (.33/ 3(، وروضة الطالبني )30/ 7( ان ر  ع ح العزيز )8)
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سمواء وجمب عليمه ، فهمو علمى الرتاخمي إذا وجدت شمرائط وجموب احلمج :النانية
لكممن املسممتحب ، بنفسممه أو بغممريه فلممه أن يممؤخره عممن أول سممنة اسممتطاعها وممما بعممدها

 .(0)التقدمي
علذذو يذذات قبذذ) أ  حيذذج عقذذد اةذذ قر يف دي ذذه ومذذ  أ  حيذذج عاذذه يذذن ترك ذذه يذذن رأ  

 .(0)ا ال ين ا يقات إ  كانت له تركه
 :فيه ثالثة أوجه ؟هل ميوت عاصياً  :النالنة
ومجاعذذذة االتفذذذاهب  (4)الطذذذ ي وبذذذه قطذذذ  اجلقهذذذور وادعذذذى القاضذذذي (3)اتفاقذذذاً   أصمممحها

 .(5)عليه أنه يوت عاصياً 
 .(6)عيها أنه ال يوت عاصياً  لكن الصريح، ومها كالوجهني يف الص ة ؛ال  والناي
 .(7)وإ  كا  شاابً ع ، ل فريطه ؛إ  كا  شيخاً يات عاصياً   واثلنها

  عاصياً عقن حيكم بعصيانه عيه أربعة أوجهعن  قلاا يوت 
 .(8)ين أول ةاة اميكا   أحدها

  
                                                             

وألنه ابل أخ  يعرضه للفوات ةوادث الزيا . ان ر   ،148البقرة   ٍَّّ ٌّ ُّٱٱتعاىل لقوله (1)
 (.45/ 4(، والبيا  )377/ 3) (، وةر ا ره 04/ 4احلاوي الكب  )

 (.153(، والسراج الوهاج )ل  08/ 4وحتفة ا  اج )(، 7/112( ان ر  اجملقو  )0)
 .( أي  ابتفاهب األصراب3)
 (.112/ 7يف اجملقو  ) ( أ أقف عليه للط ي، لكن نقله عاه الاووي4)
ه، ألخرجاا احلجو أ نُذعَ   "ألّ  ل( قال إيا  احلريني5) / 4عن حقيقة الوجوب". ان ر  هناية ا طل  ) صِّ

 (.456/ 1(، وأةىن ا طال  )112/ 7(، واجملقو  )161
العصيا . قال أصراباا  والفرهب أ   خر وقت الص ة يعلو     "واألصح يف احلج( قال الاووي6)

". أ.ه. ان ر  ع ح وقري  ع  يعد يفرطًا يف ال أخ  إليه ي   لبة ال ن ابلس ية إ ف احلج
 (.62/ 7(، وكفاية الابيه )7/111(، واجملقو  )30/ 7العزيز )

  "وا  ف جاٍر عيقا لو كا  صريح البد  علم حيج حن صار زِيااً. واألصح  ( قال الاووي7)
 (.61/ 7(، وكفاية الابيه )7/111(، واجملقو  )33/ 3العصيا  أيضاً". ان ر  روضة الطالبني )

 (.34/ 3(، وروضة الطالبني )4٩/ 4( ان ر  البيا  )8)
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 .(1)ين  خرها  وأظهرها
 .(0)ال يس اد عصيانه اىل ةاة بعياها  والثالث
 .(3)ين حني ي بني يف نفسه الضعف والك   والراب 

  وت هر عا دة ا  ف
 .(4)لبيا  عسقه ؛ضا اقَ به حن يات أ يُ  القاضي عيقا لو شهد بشيء وأ يقضِ 

ولو شهد بشيء بني الساة األوىل ين ةام اميكا  والساة األخ ة ياها وقضى بذه 
وإ  عّصذذيااس يذذن األوىل عفذي نقضذذه القذذوال  ، اس يذذن األخذذ ة أ يذاقضِ ايعذذن  عّصذ القاضذي

 .(5)الشهود للركمعسق يقارنة عيقا إدا اب  
  عفي جواز ال أخ  وجها   (6)[ ضا ه العَ واة شعر ين نفسِ ]ولو وج  عليه 

 .(7)ومراي  عيقن خاف أ  يهلا ياله، أنه ال موز  أظهرمها
  (8)رس حن طرأ العض  عليه عفي عصيانه األوجه ا  قديةولو أخّ 
 .(٩)وال ن ر اىل يكا  االة اابة، أنه يعصي  أظهرها

                                                             

 (.7/61(، وكفاية الابيه )7/33. ان ر  ع ح العزيز )( "جلواز ال أخ  إليها". قاله الراععي1)
 (.111/ 7(، واجملقو  )160/ 4( ان ر  هناية ا طل  )0)
 (.61/ 7(، وكفاية الابيه )4٩/ 4( ان ر  البيا  )3)
 (.7/61( وكفاية الابيه )111/ 7(، واجملقو  )7/33( ان ر  ع ح العزيز )4)
 ا صادر السابقة.( ان ر  5)
/ 4( يف ا خطوحب )واة شعر نفسه ين نفسه(، وا ثبت هو الصواب؛ وال صوي  ين هناية ا طل  )6)

161.) 
 ( أل  الواج  ا وة  إمنا موز  خ س بشرحب أ  يغل  على ال ن الس ية إىل وقت ععله.7)

(، وأةىن ا طال  33/ 3الطالبني )(، وروضة 161/ 4والوجه الثاين  موز. ان ر  هناية ا طل  ) 
(1 /456.) 

 .351ل  حن يات( ( الم تقديت قريباً عاد يسألة )لو أّخر احلج8)
القدرة عليه. ان ر  هناية ، وال موز ترم االص) ي  يف حكم البدل، واألص) ا باشرة ( أل  االة اابة٩)
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  على الفور وجها  وعلى هرا عفي وجوب االة اابة
هذ) مذ  ، ابلذوجهني عيقذا إدا تعذدع بذرتم الصذو  وشذّبههقا الراععذي، نعم  أظهرمها

 ؟(1)قضاؤس على الفور
؟ عليهذا أو تسذ أجر عاذه أو يرتكذه عهذ) مذ س القاضذي ر االةذ اابةوعلى األول لذو أّخذ

  عيه وجها 
 .(0)يرتكه م يا عاد امم أظهرمها
ومها كذوجهني أيتيذا  عيقذا إدا بذرل االبذن لذألب ، (3)ال م اينورَ عاد الفُ م وأصحهما

  .(5)ال  واألصح ؟ه) يقب) احلاكم عاه/ (4)الطاعة علم يقب) ا عضوب
  

                                                                                                                                                                     

 (.7/30(، وع ح العزيز )160/ 4ا طل  )
 (.33/ 3(، وروضة الطالبني )111/ 7(، واجملقو  )30/ 7( ان ر  ع ح العزيز )1)
، علي  هرا لا ي علق ب صّرف الوالة".   "أل  وإ  حكقاا ب ضييق وقت االة اابة( قال إيا  احلريني0)

 (.163/ 4ان ر  هناية ا طل  )
(، وشرا يشك) 4/163، وقال عاه  "هرا ُخرهب". ان ر  هناية ا طل  )( وضّعفه إيا  احلريني3)

 (.3/0٩2الوةيط )
 ب(.063هناية اللوحة )( 4)

 (. ٩6/ 7( ان ر  اجملقو  )5)
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 فصل
أو كان عليه حجة ، من   حيج وكان أهالً لوقوع حجه إذا حج عن حجة االسالم

 .(1)قضاء أو نذر ليس له أن حيج عن غريه أبجرم أو بغري أجرم
كالعبد والصيب الري ال حي) لذه أ  ،  االة  وكرا ين حج وأ يق  حمه عن حمة 

وكرا ين  هذ) لوقذو  حمذه عذن حمذة االةذ   أ يكذن لذه أ  أييت ةمذة ، حيج عن   س
 .(0)ال طو  وال قضاء وال نرر قب) حمة االة  

ألنذه  ؛ويس وي يف عد  ين أ حيج عن نفسه عن   س ا س طي  للرذج والعذاجز عاذه
 .(3)إدا حضرس صار ين أه) وجوبه

 .(4)وكقا ال يقد  ال طو  عن حمة االة   ال ي قد  على حمم القضاء والارر
  وجها  ويف تقدمي حمة القضاء على حمة الارر

 .ويس واي  عأيهقا أتى ذا صرت، ال يقد   أحدمها
 .(6()5) (أهنا ت قد )  وأصحهما

 .(7)القضاءوي صور اج قا  حمة االة   وحمة 
                                                             

  "ال موز  ن عليه حمة امة   أو حمة قضاء أو نرر أ  حيج عن   س، وال  ن ( قال الاووي1)
عليه عقرة امة   إدا أوجبااها أو عقرة قضاء أو نرر أ  يع قر عن   س، ب  خ ف عاد ". 

 (.118/ 7(، واجملقو  )0٩1/ 3ان ر  شرا يشك) الوةيط )
 (.58/ 4( والبيا  )02٩/ 3(، وحلية العلقاء )373/ 3) ان ر  ةر ا ره ( 0)
 (.370/ 3) (، وةر ا ره 01/ 4( ان ر  احلاوي الكب  )3)
 (.05٩/ 0(، والغرر البهية )68/ 7(، وكفاية الابيه )143/ 4( ان ر  هناية ا طل  )4)
 ( يف ا خطوحب )أهنا ال ت قد (، وا ثبت هو الصواب؛ حن يس قيم الك  .5)
(، 370/ 3) عنمنا وجبت إبماد الاادر. ان ر  ةر ا ره  ( لوجوذا أبص) الشر ، وأيا حمة الارر6)

 (.6٩ /7(، وكفاية الابيه )34/ 3وروضة الطالبني )
( وصورة اج قاعهقا  أ  يُفسد الرقيق حمه مّث يع ق، ععليه حمة امة  ، مّث القضاء حلم ه 7)

 (.33/ 7(، وع ح العزيز )0٩0/ 3) (، وشرا يشك) الوةيط143/ 4الفاةدة. ان ر  هناية ا طل  )
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يعني علم حيذج عيذه مث نذرر حمذاً  خذر  يف عا ٍ  لو نرر ين حج حمة االة   احلجو 
 ؟اثنياً  عه) عليه أ  يقد  حمة القضاء أ  له االتيا  اب ارورة

 .(1)"لسبقها ؛القضاءأ  يقد  حمة عادي أنه يقد  أيهقا شاء وحي ق) "  الروايينقال 
علذذي   ذذن عليذذه عقذذرة االةذذ   أو ، والعقذذرة إدا قلاذذا بوجوذذذا كذذاحلج يف مجيذذ  دلذذا

وال  ذذذن أ تقذذذ  العقذذذرة ياذذذه جمز ذذذة عذذذن عقذذذذرة ، عقذذذرة قضذذذاء أو نذذذرر أ  يع قذذذر عذذذن  ذذذ س
ب) يقذد  عقذرة االةذ   مث عقذرة القضذاء ، االة   أ  يع قر عن قضاء أو نرر أو تطوعاً 

 .(0)مث ال طو  مث عقرة الارر الصريحعلى 
 .(3وأيا على القول بعد  وجوذا عفي جواز االتيا  ذا عن   س قب) أ  أييت ذا عن نفسه وجها )

 .ا ركور وق  على الرتتي تي  ا ركور عقد  يا م   خ س رف دلا عندا  ّ  احلاج الرت إدا عُ 
رج عذذن يلذذ (4)(رورة)صذذيذذن أ حيذذج قذذط وهذذو ا سذذقى يف اجلاهليذذة  علذذو اةذذ أجر زيذذدة 

 .(5)عاه لغت اضاع ه ووق  عن األج  عاوع احلج ،ا س أجر
                                                             

 (.375/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 1)
 (.34/ 3(، وروضة الطالبني )34/ 7(، وع ح العزيز )370/ 3)  ( ان ر  ةر ا ره0)
( أحدمها  موز؛ أل  العقرة على هرا القول كرمة ال طو  وتصح الايابة عيها، قب) ععلها عن نفسه 3)

 كرلا القول يف العقرة.  بعد أداء الفرض
 والثاين  ال؛ أل  العقرة أحد نسكي القرا ، ع  موز ععله عن الغ  قب) ععله عن نفسه؛ كاحلج.  
 (.6٩/ 7(، وكفاية الابيه )370/ 3) ان ر  ةر ا ره       

 (  يف ا خطوحب )ضرورة(، وا ثبت هو الصواب، وقد تصّرفت يف يواض  كث ة.4)
لرج) الري أ حيج. يقال  رج) صرورة وايرأة صرورة إدا أ حيما، ويقال ايضًا للرج) والصرورة  ا 

 إدا أ ي زوج وأ أيِت الاساء صرورة.
 قال الاابغة  

 أَنذََّهذذذذذذذذذا َعَرَضذذذذذذذذذتا ألمشذذذذذذذذذَط راهذذذذذذذذذٍ   لَذذذذذذذذذو 
 

َعبَذذذذذَد املذذذذذذَه صذذذذذذرورٍة ي عبِّذذذذذِد َعبَذذذذذذَد املذذذذذذَه  
 صذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرورٍة ي عبِّذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدِ 

 
لصرّس على ياء ظهرس وابقا ه اايس. وقي) للري أ حيج صرورة؛ لصرّس على وقي) للري أ ياكح صرورة؛ 
(، وطلبة 338/ 1(، وا صباا ا ا  )085/ 3. ان ر  يقايي  اللغة )نفق ه الم ي بل  ذا احلج

 (.37الطلبة )ل  
 (.35/ 7(، وع ح العزيز )371/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 5)
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الذذري عليذذه حمذذة االةذذ   يذذن حيذذج عذذن نذذررس عاذذوع األجذذ   ولذذو اةذذ أجر ا عضذذوب
 .(1)وق  حمة االة   عن ا س أجر الارر

ولو نرر ين أ حيج حمة االة   أ  حيذج يف السذاة عرذج وقذ  عذن حمذة االةذ   
 .(0)وخرج عن نررس وكا  يعىن نررس ال عمي)

أ  حيذج عذن نفسذذه  /(4) وطريقذذه، للرذج يف دي ذه صذح (3)(رورة)صذذولذو اةذ أجر زيذد 
 .(5)أوالً مث عن ا س أجر يف ةاة أخرع

 .(6)علو حج وق  عن نفسه، جرس للرج بافسه أ يصحأولو اة 
وإ  علذذم أنذذه ، أ يسذذ رق أجذذرس (7)(رورة)صذذمث إ  كذذا  ا سذذ أجر ظاذذه قذذد حذذج عبذذا  

 .وظن أنه موز أ  حيج عن   س عفي اة رقاقه أجرة ا ث) قوال  (8)(رورة)ص
 .(٩)أييت ن  مها .وجها   وقي)

عقذر  األجذ  ، أو للعقذرة يذن اع قذر وأ حيذج، ؤجر للرج يذن حذج وأ يع قذرولو اة ُ 
عذذأحر  ابلاسذذكني يعذذاً عذذن ا سذذ أجر أو أحذذر  مبذذا اةذذ ؤجر لذذه عذذن ا سذذ أجر وابآلخذذر عذذن 

  عيه قوال  :أحدمها  قا ينفسه عطر 
 .(12)أهنقا يقعا  عن األج   - وهو اجلديد -أصرهقا 

                                                             

 (.34/ 3(، وروضة الطالبني )117/ 7( ان ر  اجملقو  )1)
   (.34/ 3(، وروضة الطالبني )35/ 7( ان ر  ع ح العزيز )0)
 ( يف ا خطوحب )ضرورة(، وا ثبت هو الصواب.3)
 أ(.064هناية اللوحة )( 4)

 ( ان ر  ا صادر السابقة.5)
 (.35/ 3  وإجارة العني ابطلة؛ ألهنا ت عني للساة األوىل. ان ر  روضة الطالبني )( قال الاووي6)
 ( يف ا خطوحب )ضرورة(، وا ثبت هو الصواب.7)
 ( يف ا خطوحب )ضرورة(، وا ثبت هو الصواب.8)
  (.34/ 3(، وروضة الطالبني )36/ 7( ان ر  ع ح العزيز )٩)
/ 4عن   س؛ ألنه إحرا  واحد؛ ع  ي بّعض. ان ر  البيا  ) تق  له؛ ع  يكو  احلج( أل  العقرة 12)

 (.73/ 7(، وكفاية الابيه )118/ 7(، واجملقو  )134
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 .(1)أ  يا اة ؤجر له يق  عن ا س أجر واآلخر يق  عن األج   والثاين
وهرا إدا كذا  ا سذ أجر حيذاً عذن  اةذ ؤجر عذن ييذت وقذ  ، (0)القط  ابألول  والناي

 .(3)ا يت قطعاً الاسكا  مجيعاً عن 
يذذا إدا اةذذ أجر رجذذذ   يذذن حذذج واع قذذذر أحذذدمها لذذيرج عاذذذه   بذذ  علذذى القذذذولنياوي

 .(4)يقعا  عن األج   ععلى اجلديد، واآلخر ليع قر عاه عقر  عاهقا
 .(5)يق  عن ك) ين ا س أجرين يا اة أجرس له  وعلى الثاين

عذذذن  نذذذررس بعذذذد الوقذذذوف أ ، ن ذذذر، حمذذذاً  مث نذذذرر، ولذذذو أحذذذر  األجذذذ  عذذذن ا سذذذ أجر
أنذذذه ال   أصذذرهقا  ياصذذرف حمذذه إليذذه وقذذد وقذذ  عذذذن ا سذذ أجر وإ  نذذررس قبلذذه عوجهذذا 

 .(6)ياصرف اىل األج 
ولو أحر  رج) ةمة تطذو  مث نذرر حمذاً عكذرلا إ  نذررس بعذد الوقذوف أ ياصذرف 

 .(7)وإ  نررس قبله عفيه الوجها  ىل الاررإ
إ  قلاذذا ياقلذذ  عرضذذاً ، علذذى القذذولني عيقذا إدا بلذذ  الصذذيب قبذذ) الوقذوف وباامهذا ا  ذذو 

 .(8) بني أ  إحرايه انعقد ابلفرض ع ي  وإ  قلاا، عهاا كرلا
                                                             

( قال اجلوي   "ألنه إدا أ ي ا  اش قال امحرا  على نسكني، أ ي ا  تعدد يصرعهقا". ان ر  هناية 1)
 (.35/ 3(، وروضة الطالبني )387/ 4ا طل  )

 (.118/ 7( ان ر  اجملقو  )0)
  "وصورة ا سألة أ  يكو  ا س أجر عاه حياً، عن  كا  يي ا وق  الاسكا  مجيعا عن ( قال الاووي3)

ألجايب ا يت ب  خ ف، ن  عليه الشاععي واألصراب، قالوا  أل  ا يت موز أ  حيج عاه ا
 ويع قر ين    وصية وال إد  وارث ب  خ ف، كقا يقضي دياه". أ.ه ان ر  ا رج  السابق.

 (.35/ 3(، وروضة الطالبني )11٩/ 7(، واجملقو  )36/ 7( ان ر  ع ح العزيز )4)
 ( ان ر  ا صادر السابقة.5)
  أنه ياصرف إىل األج . والاووي  أ  أصح الوجهني ( كرا يف ا خطوحب، والري ن  عليه الراععي6)

 (.11٩/ 7(، واجملقو  )36/ 7والوجه الثاين  أنه ال ياصرف. ان ر  ع ح العزيز )
 ( ان ر  ا صادر السابقة.7)
 ( أ أقف عليه.8)
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ليرمذذذذا يف ةذذذذاة واحذذذذدة إحذذذذدامها حمذذذذة االةذذذذ    ؛رجلذذذذني ولذذذذو اةذذذذ أجر ا عضذذذذوب
  خر حمة قضاء أو نرر عوجها واآل

 .(1)أنه موز  -وهو ا اصول - أصحهما
 ؟(0)ه سلت أعضاء وضوءس دععة واحدة ه) مز   ومها كالوجهني عيقا لو ا

وإ  ةذذبق ، ال مذذوز إحذذرا  األجذذ ا  يعذذاً انصذذرف إحرايهقذذا إىل أنفسذذهقا  عذذن  قلاذذا
 .(3)أحدمها وق  عن حمة االة   عن ا س أجر وانصرف إحرا  اآلخر اىل نفسهإحرا  

  وجها ، ين حيج عاه وأحر  األج  عن نفسه تطوعاً  ولو اة أجر ا عضوب
 /.(4)ياصرف إحرايه إىل ا س أجر :أحدمها

 .(5)ال :وأصحهما
، جذذارة علذذى تلذذا السذذاة أو يرةذذلة يف الريذذةوال عذذرهب يف جرايهنقذذا بذذني أ  تكذذو  ام

  "إ  الوجذذذذه األول وقذذذذال يذذذذا واةذذذذ بعد ام، (6)ختصيصذذذذه ابحلالذذذذة األوىل وإ  اهتذذذذم الراععذذذذي
 .(8)"انفرد به (7)شيخه

  
                                                             

حمة امة   أ ت قديها، وأ أقف عليه يف األ  وال ا خ صر  ، وأل    (  ا عيه ين تعمي) احلج1)
 (.35/ 3(، وروضة الطالبني )36/ 7(، وع ح العزيز )5٩/ 4. ان ر  البيا  )والاووي لكن حكاس عن األ  الراععي

  أ  الواج  يف الوضوء الرتتي  وأ ء، والفرهب على ا ره   "وعيه وجه خمرّج ين الوضو ( قال الاووي0)
 (.447/ 1أال يقد  على حمة االة     ها وأ يقد ". ان ر  اجملقو  ) حيص)، ويف احلج

 (.36/ 7( ان ر  ع ح العزيز )3)
 ب(.064هناية اللوحة )( 4)
أنه ال ياصرف؛ أل  اة رقاقها لي  ين حكم وجوب يؤول    "وعن ةا ر األصراب( قال الراععي5)

 (.37/ 7) ع ح العزيز". ان ر  على تطوعه إدا رج  الوجوب إىل نف  احلج ، وإمنا ي قد  واج  احلجإىل احلج
 (.37/ 7( ان ر  ع ح العزيز )6)
 وقد عّ  عاه يف الاهاية بشيخي. ،أبو دمحم اجلوي والدس  يع  ( 7)
 (.36/ 3(، وروضة الطالبني )145/ 4( ان ر  هناية ا طل  )8)
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 :فروع
مث  ، إن كلممم  فممالانً فللممه علممي احلممج :لممو قممال مممن أتممى حبجممة االسممالم :الول

 ؟عن غريه فهل له احلج، واحداً منهما رت والكفارم فلم خيه وقلنا يتخري بني الِ  مَ كلَّ 
  عن والدس عيه اح قالني الروايينحكى 
 .(1)ا ا   أقيسهقا
يف العمام النالمث فهمل لمه أن حيمج يف  لو حمج حجمة االسمالم مث نمذر احلمج :الناي

 ؟الناي تطوعاً أو عن غريه أبجرم
 .(0)نعم  قي)
 .(3)له أ  حيج عن نفسه دو    س  وقي)
  .(5()4)(رورم)صالرجل الذي   حيج  ىسمّ أن يُ  -هنع هللا يضر-كره الشافعي : النالث

                                                             

صح عن ا ارور، عندا كا  حمه عاد امط هب ي صرف أ يكن له أداء  ( ألنه لو حج وأطلق الاية1)
 (.373/ 3) حج عن   س. واالح قال الثاين  موز؛ ألنه أ ي عني عليه. ان ر  ةر ا ره 

 (.374/ 3) ه ةقطت عاه، وا ارور أ ي وجه عليه ا طاب اب ارور. ان ر  ةر ا ر( أل  حمة امة   0)
   واجبة يف العا  الثاين وأا حالة الوجوب يف العا  الثالث. عهو كالصيب والعبد  ( أل  حمة الارر3)

موز أقا أداء حج ال طو ؛ ألنه ال عرض عليهقا، وال موز أقا أ  حيما عن   مها؛ أل  أقا 
 جوب حمة امة  . ان ر  ا صدر السابق.حالة و 

 ( يف ا خطوحب )ضرورة(، وا ثبت هو الصواب.4)
/  5أخرجه  أمحد يف ا ساد )« ال صرورة يف امة  »قال    أ  الايب (  ا روع ابن عبا 5)

، ، ابب ال صرورة يف امة  احلج(، ك اب 141/ 0، وأبو داود يف ةااه )0844(، برقم43
، (، ك اب ا ااةا، ، ابب ال صرورة يف امة  18٩/ 0، واحلاكم يف ا س درم )170٩برقم
وأ فرجاس، وضعفه األلباين يف السلسلة ، بخاري، وقال  هرا حديث صريح على شرحب ال0732برقم

/ 7واجملقو  ) (،58/ 4والكراهة كراهة تازيه ال حترمي. ان ر  البيا  )(، 685ا  132/ 0الضعيفة )
 (.401/ 3) والامم الوهاج (،117
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 فصل
 يف بيان احلالة اليت جيب فيها االستنابة

عسذذذذذيأيت يف ك ذذذذذاب  حيذذذذذج حمذذذذذاج عذذذذذن ا يذذذذذت الذذذذذري اةذذذذذ طا  وأعأيذذذذذا وجذذذذذوب ام
 .(0)إ  شاء هللا تعاىل(1)الوصية

 إدا قذدر عليهذا ةذواء طذرأ العضذ  بعذد وجذوب احلذج عيلزيه االة اابة وأيا ا عضوب
 .(3)عليه أو بل  يعضوابً قادراً على االة اابة

 .عليه إيا أ  يكو  مبال يلكه أو بغ س وقدرة ا عضوب
 .إيا مبال يبرل له أو بطاعة تبرل له  والقدرة بغ س

 .وذلمم  أبن يقممدر علممى أجممرم املنممل ملممن حيممج عنممه :أن يكممون مبممال ميلكممه :الول
فيمما إذا كمان حيمج بنفسممه إال أان  (4)ويشمرتط أن يكمون فاضمالً عمن احلاجممات املتقدممة

، ىل االايبإىل الممزاد والراحلممة فاضممالً عممن نفقممة أهلممه وكسممو م إ املصممروف اعتمم ان مثَ 
 .(5)عت  ذل  يف مدم إايب الجرييُ  ال وهنا

  وجها  جارة والفراغ ين احلج لا الم بني يو  امويف اع بارس يف ا
 .(6)ال  أصحهما

                                                             

 ب(.6/48ان ر  )( 1)

 (.14/ 3الطالبني )(، وروضة 44/ 7( ان ر  ع ح العزيز )0)
 (.387/ 0(، وحاشية اجلق) )14/ 3(، وروضة الطالبني )٩٩/ 7( ان ر  اجملقو  )3)
ين ( احلاجات ا  قدية  يا حي اج اليه هو، ين دةت ثياب يليق به، وقضاء دياه إ  كا ، ومثن نفقة 4)

 .306ديت مجيعها ل ين يلزيه نفق هم وأجرة يسكاه. وقد تق يلزيه نفق هم يدة دهابه ورجوعه وكسوة
 (.44/ 7(، وع ح العزيز )3٩/ 4(، والبيا  )134/ 4( ان ر  هناية ا طل  )5)
  "وا ره   أنه ال يشرتحب دلا كقا يف الفطرة والكفارة إ ف ين حيج بافسه". ( قال الاووي6)

 (.54/ 7الابيه )(، وكفاية ٩5/ 7(، واجملقو  )44/ 7ان ر  ع ح العزيز )
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 وكذذرا يف الكفذذارة، ال أ  يكذذو  عاضذذ ً عاهقذذا يذذو  االةذذ ئمارإال يع ذذ  ، ععلذذى هذذرا
 .(1)إداأ يشرتحب إبقاء رأ  ا ال، بةرتَّ ا 

  وإ  أ مد إال أجرة يايٍف عيه وجها ، أج  راك  عرامجرة أب ياله ىفَّ مث إ  و 
 .(0)واخ ارس القفال، ال :أحدمها

 .(3)نعم  وأصحهما
 .(4)مارئولو طل  األج  أكثر ين أجرة ا ث) أ يلزيه االة 

 .(5)عليه لزيه وإ  رضي أبق) ياها وقدر ا عضوب
 .(6)مار علم يس أجر أ يس أجر عاه احلاكم يف أصح الوجهنيئوإدا متكن ين االة 

  

                                                             

 (.061/ 0(، والغرر البهية )45/ 7(، وع ح العزيز )135/ 4( ان ر  هناية ا طل  )1)
 (.45/ 7( ان ر  ع ح العزيز )0)
/ 3( ألنّه ال يشقة عليه يف يشي األج  إ ف ين حيج بافسه. ان ر  شرا يشك) الوةيط )3)

 (.0٩/ 4(، وحتفة ا  اج )٩5/ 7(، واجملقو  )0٩5
 (.303/ 0(، وإعانة الطالبني )418/ 3(، والامم الوهاج )061/ 0( ان ر  الغرر البهية )4)
( الة طاع ه يف هرس احلالة، وا اة هاا ين األج  دو  ا اة يف ال طو  اب ال. ان ر  روضة الطالبني 5)

 (.388/ 0(، وحاشية اجلق) )002/ 0(، ويغ  ا  اج )15/ 3)
 .على الرتاخي عيص  كقا لو اي ا  القادر ين تعمي) احلج ( أل  احلج6)

إمنا يكو  على الرتاخي يف الصرة، عأيا إدا َزِين عقد يضيق  والوجه الثاين  يس أجر عاه؛ أل  احلج 
/ 3(، والامم الوهاج )٩5/ 7(، واجملقو  )44/ 4وق ه، علم يكن له ال أخ . ان ر  البيا  )

418.) 
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ابملممال أو ببممذل  /(0)وذلمم  إممما، بغممريه أن يكممون قممادراً علممى احلممج :القسممم النمماي
 :وفيه مسائل (0)الطاعة

فمال يلزممه قبولمه  .أن يكون ببذل أجنيب ماالً له ليستنجر به من حيج عنه :الوىل
  .(3)يف أصح الوجهني

أن يبمممذل واحمممداً مممن أوالده المممذكور أو اإلانث أو أوالدهمممم وإن سمممفلوا  :النانيممة
 .(4)له على املذهب ذنوعليه اإل، فيجب عليه، الطاعة يف احلج
 .(5)أنه ال م   وعيه وجه
   :مقابله يشرتط يف املطيع أربعة شروط ىوعل
 .(6)أ  يكو  لن يصح ياه حمة االة   أب  يكو  يسلقاً حراً يكلفاً  :هادأح

ولذذذي  عليذذذه حمذذذة واجبذذذة يذذذن قضذذذاء أو ، أ  يكذذذو  قذذذد حذذذج عذذذن نفسذذذه  واثنيهممما
 .(7)نرر

 .عن نفسه مث عن ا طا  ويلز  ا طي  احلج، (8)أنه ال يشرتحب هرا  وعيه وجه
 .(٩)أ  يكو  يوثوقاً بوعا ه بطاع ه :واثلنها

  

                                                             

 أ(.065هناية اللوحة ) (1)

(، وةر 134/ 4يال. ان ر  هناية ا طل  )   أ  حيج عاه   س تطوعًا ين   ( ا راد ببرل الطاعة0)
 (.356/ 3) ا ره 

 (.45/ 4(، والبيا  )023/ 3(، وحلية العلقاء )137/ 4(  ا عيه ين ا اة. ان ر  هناية ا طل  )3)
(، وحتفة 45/ 7( أل  ا اة يف دلا ليست كا اة يف ا ال حلصول االة طاعة. ان ر  ع ح العزيز )4)

 (.001/ 0(، ويغ  ا  اج )31/ 4ا  اج )
 (.54/ 7(، وكفاية الابيه )٩5/ 7(، واجملقو  )0٩6/ 3( ان ر  شرا يشك) الوةيط )5)
 (.41٩/ 3(، والامم الوهاج )٩5/ 7( ان ر  اجملقو  )6)
 (.167(، و اية البيا  )ل  40/ 4( ان ر  البيا  )7)
 (.٩5/ 7( ان ر  اجملقو  )8)
 (.512(، وع ح الرمحن )ل  15/ 3( ان ر  روضة الطالبني )٩)
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 .(1)أ  ال يكو  يعضوابً   ورابعها
 .(0)قطعاً  ولو شا يف طاعة الولد أ يلزيه احلج

  عيه وجها  ؟وظاها عه) يلزيه أ  أيير ابحلج ولو تومّسها عيه
 .(3)وهو اخ يار القاضي، ال  أحدمها
 .(4)نعم  -ىل الا  وقط  به بعضهمإوُنس   - وأظهرمها

علذو أصذر علذى االي اذا  ، اعة علم أيد  له ا طا  ألزيه احلذاكم بذهطولو برل ا طي  ال
 .(5)د  على الصريحاما  احلاكم عاه يف أ يُ 

وهذو بقذاء ا طيذ  علذى الطاعذة يذدة ايكذا    شمرطاً خامسماً أنذه اشذرتحب   وعن القفال
كقذذا لذذو زال بعذذض أةذذباب االةذذ طاعة قبذذ) االيكذذا  ،  علذذو رجذذ  قبلذذه عذذ  وجذذوب، احلذذج

يف جذذذذذواز  وهذذذذذو تفريذذذذ  علذذذذذى الصذذذذذريح .وال نقذذذذول أنذذذذذه أ مذذذذذ ، الوجذذذذذوبعننذذذذه يسذذذذذقط 
 .(6)الرجو 

أو يرجذذذذذ  عذذذذذن الطاعذذذذذة ، وإدا اج قعذذذذذت الشذذذذذرا ط عقذذذذذات ا طيذذذذذ  قبذذذذذ) أ  أيد  لذذذذذه
يف  يذذن وقذذت اج قاعهقذذا اةذذ قر احلذذج عذذن  يضذذى وقذذت إيكذذا  احلذذج، وصذذرراا رجوعذذه

 .(7)وإال ع ، دي ه
  

                                                             

 (.154(، والسراج الوهاج )ل  41٩/ 3( ان ر  الامم الوهاج )1)
 (.40/ 4( أل  العبادة ال جت  ابلشا. ان ر  البيا  )0)
 (.٩6/ 7(، واجملقو  )46/ 7( أل  ال ن قد فطئ. ان ر  ع ح العزيز )3)
 (.001/ 0(، ويغ  ا  اج )15/ 3ة. ان ر  روضة الطالبني )( يلزيه؛ حلصول االة طاع4)
 (.46/ 7(، وع ح العزيز )40/ 4والبيا  )(، 11/ 4على الرتاخي. ان ر  احلاوي الكب  ) ( أل  احلج5)
 (.1٩٩ل   (، وتكقلة ا طل  العا  )ك اب احلج122/ 7( ان ر  اجملقو  )6)
 (.060/ 0(، والغرر البهية )001/ 0(، ويغ  ا  اج )054/ 3( ان ر  هناية ا  اج )7)
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هذذو  "  قذذال مجاعذذة يذذاهم الشذذيخ أبذذو حايذذد، ولذذو كذذا  لذذه يذذن يطيعذذه وأ يعلذذم بطاع ذذه
 .(0)وأ يركر حكقه .(1)"كقا لو كا  له يال وأ يعلم به

 .(3)"يلزيه احلج"  عقال اه البادنيميوبيّ 
هذو كقذن نسذي ا ذاء يف رحلذه وصذلى   وا  و  وأبذو ا كذار  الطذ ي وقال ابن الصباغ

هاذذذا  عيكذذو  األصذذذح، أهنذذا جتذذذ   أصذذذرهقا  عليذذه قذذذوال  عفذذذي وجذذوب االعذذذادة، ابل ذذيقم
 .(4)ل قص س ؛عرر ابجله)الوجوب وال يُ 

، يف ا ذذال الضذذال وا غصذذوب /(6)هذذو كوجذذوب الزكذذاة"  (5)يف ا ع قذذد وقذذال الشاشذذي
 .(7)"واألصح الوجوب
ل علقذذه ابالةذذ طاعة وال اةذذ طاعة يذذ  عذذد   ؛يلزيذذهلذذا أ  تقذذول ال "  وقذذال الراععذذي

 .(8)"الشعور اب ال والطاعة
يذذاالً وأ يعلذذم بذذه حذذن يذذات عفذذي وجذذوب قضذذاء  ولذذو ورث ا عضذذوب"  قذذال ا  ذذو 

 .(٩)"ين ترك ه هرا ا  ف احلج
                                                             

(، والبيا  358/ 3) والاووي. ان ر  ةر ا ره  ( أ أقف عليه للغزا  لكن حكاس عاه العقراين1)
 (.٩6/ 7(، واجملقو  )43/ 4)

اع بارًا مبا يف نف  األير، ويا اة شكله الشيخا  ين  ( قال مش  الدين الريلي  "م  عليه احلج0)
أنه يعّلق ابالة طاعة وال اة طاعة ي  عد  العلم اب ال والطاعة يكن اجلواب عاه أب  

اة طاعة ابلاسبة للقباشرة وهرس يا فية ي  اجله) وإيا ابلاسبة ل ة قرار وهي     االة طاعة  إيا
 (.054/ 3يا فية عيه". ان ر  هناية ا  اج )

 (.55/ 7( ان ر  كفاية الابيه )3)
ا  بن علي حتقيق  ةلط 043. ان ر  الشاي) )ل ( أ أقف عليه للق و  لكن حكاس عاه الاووي4)

 (.٩6/ 7حتقيق  علي بن ةعد العصيقي(، واجملقو  ) 156 ل ةلطا (، وت قة االابنة )ل 
 ( ا ع قد  ك ابة للشاشي.5)
 ب(.065هناية اللوحة )( 6)

 (.024/ 3( ان ر  حلية العلقاء )7)
 (.46/ 7( ان ر  ع ح العزيز )8)
 العصيقي(.حتقيق  علي بن ةعد  156( ان ر  ت قة االابنة )ل ٩)
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 .(1)لو كا  له ين يطيعه وأ يعلم به حن ياتوكرا 
، حرا  أ مذز قطعذاً عن  كا  بعد ام، ولو برل الولد الطاعة عقب) أبوس مث أراد الرجو 

مبذا إدا قبذ) الوالذد أو احلذاكم  الدارييدمها وقيّ ، أطلقهقا األكثرو   وإ  كا  قبله عوجها 
  (0)-عن  أ يقب ها جاز قطعاً  -قبول الطاعة ياهإدا جوز  له  -

 .(3)موز هأن  أصرهقا
 .(5)"هو ا ره "  وقال ا اوردي؛ (4)ال موز  واثنيهقا
وقذال  .رجعت بعد قبو   أهنقا لو اخ لفا عقال األب  وعرّ  عليه، الدارييوجز  به 

    (6)حي ق) وجهني ؟صدهبعأيهقا يُ  .ب) قبله  االبن
فيممه ؟ فهمل يلزمممه قبو ما، لمو بممذل غمري الولمد الطاعممة قريبماً كممان أو أجنبيماً  :النالنمة
 :ثالثة أوجه

 .(7)يلزيه -وهو ظاهر الا -  أصرها
 .(8)وصرره بعض ا راةانيني ؛ال  واثنيهقا
 .(٩)أنه يلزيه قبوله ين األب واجلد دو    مها  واثلثهقا

                                                             

 (.٩6/ 7(، واجملقو  )43/ 4( ان ر  البيا  )1)
 (.451/ 1(، وأةىن ا طال  )٩7/ 7( ان ر  اجملقو  )0)
/ 4(، والبيا  )142/ 4( ألنه ال م  عليه البرل، علم يلزيه ابلبرل حكم. ان ر  هناية ا طل  )3)

 (.46/ 7(، وع ح العزيز )44
 ببرله، علز  البادل. ان ر  ا صادر السابقة. ( ألنه قد لز  ا برول له احلج4)
 (.٩6/ 7(، واجملقو  )11/ 4  "وأصرهقا األول". ان ر  احلاوي الكب  )( قال الاووي5)
 (.٩7/ 7( ان ر  اجملقو  )6)
".   "وهو ا ره ، قال الاوويقراين( أ أقف عليه يف األ  وال ا خ صر لكن حكاس عن الا  الع7)

 (.٩7/ 7(، واجملقو  )43/ 4(، والبيا  )11/ 4ان ر  احلاوي الكب  )
 (.46/ 7(، وع ح العزيز )358/ 3) ( أل  الولد بضعة ياه عافسه كافسه إ ف   س. ان ر  ةر ا ره 8)
/ 7وحنوها. ان ر  اجملقو  ) ( ألهنقا كالولد؛ الة وا هقا يف الافقة والع ق اب لا ويا  الشهادة٩)
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فيمممه وجهمممان مرتبمممان علمممى  ؟فهمممل يلزممممه القبمممول، أن يبمممذل الولمممد املمممال :الرابعمممة
وإال ، فتن أوجبناه يف الجنميب فالولمد أوىل، يف لزوم القبول إذا بذله الجنيب الوجهني
 :فوجهان

 .(1)أنه ال يلز   أصرهقا
 .(3). وياعه الغزا (0)ا ال كبرل االبن ا ال" وبرل األب"  قال الشيخ أبو دمحم

 .(4)"أنه كاالبنوقال اميا   "عيه اح قاال   أظهرمها  
  عن  برأا على أ  حيج ياشياً ، ومجي  يا تقد  يف برل االبن الطاعة إدا كا  راكباً 

 .(5)أنه ال يلز  األب القبول  عاألصح
 .(6)يلزيه إدا كا  قوايً   والثاين

 .(7)وهرا أوىل اب ا ، يف وجوب اة ئمار ا اشي أبو دمحم على الوجهنيبهقا الشيخ ورتّ 
 .(8)وقلاا برله كبرل االبن، وكرا إدا كا  البادل أص ً 

                                                                                                                                                                     

 (.16/ 3(، وروضة الطالبني )٩7
(، واجملقو  46/ 7(، وع ح العزيز )45/ 4( ألنه لا ُين به إ ف خدي ه بافسه. ان ر  البيا  )1)

(7 /٩7.) 
 (.56/ 7(، وكفاية الابيه )137/ 4( ان ر  هناية ا طل  )0)
يف الوةيط والبسيط يواعق قول أا دمحم حيث قال  "واألب كاالبن يف برل  ( لكن يا دكرس الغزا 3)

حتقيق   543(، والبسيط )ل 5٩3/ 0  الوةيط )ا ال وكاألجايب يف برل الطاعة". ان ر
 عبدا الق بن عبدالرحيم بن ةعيد  قرو(.

 (.137/ 4( ان ر  هناية ا طل  )4)
(، 0٩6/ 3(، وشرا يشك) الوةيط )136/ 4( ألنه يشق عليه يشي ولدس. ان ر  هناية ا طل  )5)

 (.17/ 3وروضة الطالبني )
 (.46/ 7العزيز ) (  أل  ا شقة ال تااله. ان ر  ع ح6)
 (.٩7/ 7(، واجملقو  )46/ 7( ان ر  ع ح العزيز )7)
(، واجملقو  46/ 7( أي  ويف يعااس يا إدا كا  ا طي  الوالد، وأوجباا القبول. ان ر  ع ح العزيز )8)
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 .(1)ا  ف دو  الرتتي  إدا كا  ا طي  أجابياً  ءومي
 .(3)عهو عيقا إدا كا  له زاد، القبول إدا كا  ياشياً  (0)(أوجبااحيث و )

وأوىل ، عذذذن  أ يكذذذن وعذذذّول علذذذى االك سذذذاب يف الطريذذذق عفذذذي وجوبذذذه قذذذوال  يرتبذذذا 
 .(4)اب ا 

 .(6)اب ا وأوىل ،  يرتّ  /(5)عن  أ يكن كس  وعّول على السؤال عخ ف
يذذذن السذذذؤال أ مذذذ   (7)ئاً[شذذذي]وال مذذذد ، عذذذن  كذذذا  يرتكذذذ  يسذذذاعة ال كسذذذ  عيهذذذا

ويسذذذ وي يف مجيذذذ  يذذذا تقذذذد  حمذذذة االةذذذ   والاذذذرر ، (8)ألنذذذه حذذذرا  عليذذذه ؛القبذذذول قطعذذذاً 
 .(٩)والقضاء

ويشذذرتحب ، (12)وال يلزيذذه، لذذيرج عاذذه ويسذذ ر  للولذذد إجابذذة طلذذ  الوالذذد ا عضذذوب
 .(11)عن ا عضوب أ  ياوي البادل احلج

                                                                                                                                                                     

 (.17/ 3(، وروضة الطالبني )٩7/ 7)
 ا كا  ا طي  األجايب". ان ر  ا صادر السابقة.   "وال مئ الرتتي  إد( قال الاووي1)
 ( يف ا خطوحب )وأوجباا(، ولع) ا ثبت هو الصواب؛ حن تس قيم العبارة.0)
/ 4( أي  إدا كا  ا طي  ياشياً وأوجباا عليه القبول، عنمنا م  إدا وجد الزاد. ان ر  هناية ا طل  )3)

 (.17/ 3(، وروضة الطالبني )136
 (.٩8/ 7(، واجملقو  )46/ 7وع ح العزيز )(، 136/ 4س  قد ياقط . ان ر  هناية ا طل  )( أل  الك4)
 /أ(.066هناية اللوحة )( 5)

 (.3٩2/ 0(، وحاشية اجلق) )512(، وع ح الرمحن )ل  17/ 3( ان ر  روضة الطالبني )6)
 يف ا خطوحب )شيء(، وا ثبت هو الصواب.( 7)

/ 0(، ويغ  ا  اج )٩8/ 7  "ب  خ ف؛ ألنه حير  ال غرير ابلاف ". ان ر  اجملقو  )( قال الاووي8)
 (.451/ 1(، وأةىن ا طال  )001

 (.17/ 3(، وروضة الطالبني )٩8/ 7( ان ر  اجملقو  )٩)
ألنه حق الشر  عندا عمز عاه أ أيمث. ان ر  ضرر  ( ألنه لي  على الوالد يف اي اا  الولد ين احلج12)

 (.116/ 0(، وحاشي ا قليوا وعق ة )063/ 0(، والغرر البهية )٩٩/ 7اجملقو  )
 (.41٩/ 3(، والامم الوهاج )122/ 7( ان ر  اجملقو  )11)
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 :فروع
، (1)"لممو بمذل الولممد الطاعممة لبويمه فقممبال لزمممه ويبمدأ أبيهممما شمماء" :الممدارميقمال 

 .(0)وهو تفريع منه على اللزوم مبجرد القبول
فمتذا كمان املطيمع ولممداً ، املطيمع انسماانً لميحج عممن املطماع املعضموبولمو اسمتنجر 
 .(3)على املذهب لزم املطاع احلج

 .(4)طاعة األجايب عوجها ب وإ  كا  أجابياً وقلاا م  احلج
 .بذل االبن الطاعة فقبلها الب مث مات الباذلولو 
وإ  كذذا  قذذدر عليذذه وأ ، عذذ  شذذيء عليذذه إ  أ يكذذن قذذدر علذذى احلذذج"  الذذدارييقذال 

، (5)"وعلى قول ين قال للبادل الرجو  يقو  ورث ذه يقايذه يف الرجذو ، حيج ُقضي ين ياله
"رة  َ جوب قضا ه ين ترك ه نَ و ويف "  الاوويقال 

(6). 
 .(7) وكرا ك) عق) ي علق به عدية، عن  جاوزس لزيه د  ،ويلز  البادل أ  حيج ين ا يقات

 .(8)ولو أعسد حمه انقل  اليه كاألج 
                                                             

 (.451/ 1(، وأةىن ا طال  )17/ 3( ان ر  روضة الطالبني )1)
 ( ان ر  ا صدرين السابقني.0)
 (.063/ 0(، والغرر البهية )002/ 0(، ويغ  ا  اج )44/ 4ان ر  البيا  ) (3)
 ( أحدمها  يلزيه؛ ألنه وجد ين يطيعه عصار كقا لو برل الطاعة بافسه.4)

 ببرل األجايب ا ال. والثاين  ال؛ أل  هرا يف احلقيقة برل يال، وال م  احلج
  أنه ال يلزيه؛ أل  يال ولدس كقاله يف الافقة و  ها، إ ف يال األجايب".   "الصريحقال العقراين

 (.053/ 3(، وهناية ا  اج )٩٩/ 7(، واجملقو  )45/ 4ان ر  البيا  )
 (.063/ 0(، والغرر البهية )122/ 7( ان ر  اجملقو  )5)
   "..وهو   ق)". ان ر  ا صدرين السابقني.قلة ك   الاووي( تك6)
 (.453/ 1(، وأةىن ا طال  )122/ 7(، واجملقو  )373/ 4( ان ر  هناية ا طل  )7)
ج  دو  يس أجرس، ولزيه   "إدا أعسد األج  حمه ابلوحبء. صارت احلمة على األ( قال ا اوردي8)

إمتايها لافسه، وإمنا صارت احلمة عاه وإ  كا  قد أحر  ذا عن ا س أجر؛ أل  يطلق إدنه ويا 
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 فصل
 .(0)حرام وطواف وسعي وحلقإعبادم تشتمل على : الشرعية (1)العمرم

  ويف كوهنا ين عرا ض االة   قوال 
 .(3)أهنا ين عرا ضه كاحلج -وهو ا شهور واجلديد - أصرهقا
 .(4)أهنا ليست ين عرا ضه وإمنا هي ةاة -ا شهور ابلقدمي - واثنيهقا

 .(5)أيضاً  القوال  يركورا  يف اجلديد  وقي)
ُيطلذق الصذرة وصذرة يباشذرهتا واجزا هذا ووجوذذا عهذي يف شذرا ط ، لاا بوجوذاقعن  

 .(6)واالة طاعة الواحدة كاعية لوجوذقا يعاً ، على يا تقد  يف احلج
وإ  كاذذا ، علذذو أبذدأا ةمذذة أ مز ذه وإ  اشذ قلت علذذى أعقاأذا وزادت"  يذا قذال ام

 .(8)واحدة   إال يرةً جتوال ، (7)"نقيم الُغس) يقا  الوضوء

                                                                                                                                                                     

، عندا أ يفع) يا يق ضيه يطلق يق ضيه يوج  عقدس أ  حيج عاه حما ةليقا يسقط به الفرض
اب يا  شيء عخالف يوكله يف الصفة الم أيرس صار  إدنه صار دلا عن نفسه، كالوكي) إدا وك) يف

/ 4(، وهناية ا طل  )071/ 4". ان ر  احلاوي الكب  )الشراء للوكي) دو  ا وك) كرلا احلج
 (.17/ 3(، وروضة الطالبني )384

 يكا  عاير.( العقرة  لغة  الزايرة، يقال اع قر ع  ً  أي زارس، وقي)  القصد إىل 1)
 ، ألداء عبادة خمصوصة بشروحب خمصوصة. وشرعاً  القصد إىل بيت هللا احلرا ، يف    وقت احلج 
 (.1/32(، وطلبة الطلبة )1/181(، والا م ا س عرب )1/117ان ر  الزاهر ) 

 (.317/ 0الطالبني )(، وإعانة 3٩6/ 3(، والامم الوهاج )7/ 7( ان ر  كفاية الابيه )0)
 (.47/ 7(، وع ح العزيز )384/ 3) (، وةر ا ره 33/ 4( ان ر  احلاوي الكب  )3)
 (.7/ 7(، واجملقو  )12/ 4(، والبيا  )167/ 4( ان ر  هناية ا طل  )4)
 (.48/ 7( ان ر  ع ح العزيز )5)
 (.7/ 7  )(، واجملقو 48/ 7( ان ر  ع ح العزيز )6)
 (.167/ 4( ان ر  هناية ا طل  )7)
 (. 7/ 7(، واجملقو  )13/ 4( ان ر  البيا  )8)
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 فصل
 يف االستئجار على احلج
  عليذذه احلذذجبذذ) مذذ  إدا تعذذنيَّ ، مذذوز للقعضذذوب وورثذذة ا يذذت االةذذ ئمار علذذى احلذذج

 .(1) االة ئمار طريقاً عنيَّ تو 
 .(0)ين أعض) ا كاة ب) دلا ، وال ُيكرس ل نسا  أ  يؤجر نفسه للرج

 .(4)راكج ع  وأعطيا نفق ا أو كرا و حُ   عليه أب  يقول (3)زهبوموز الرَ 
 .(6)ابلافقة أ يصح/(5)اة أجر لوو 

 :واالستئجار يف مجيع العمال ضرابن
 .ه وهو أن يلزم ذمته العملذمتواستئجار ، استئجار عني الشخص

 :أو يقمممممول الممممموارث ".لمممممتحج عممممم   اسمممممتنجرت " :يقمممممولأن ، يف احلمممممج :الول
 .(7)"حج عن مييتتل"

                                                             

 (.18/ 3(، وروضة الطالبني )367/ 4(، وهناية ا طل  )057/ 4( ان ر  احلاوي الكب  )1)
 (.102/ 7( ان ر  اجملقو  )0)
وهو ك) يا يُا ف  به، وموز أ  يوض   ( الَرزهب  لغًة  ابلف ح يصدر، وابلكسر اةم الشيء ا رزوهب، 3)

 ك) ياهقا يوض  اآلخر، يقال  "كم رزقا يف الشهر؟ كم راتبا؟".
وشرعاً  العطاء، ويشق) يا تعطيه الدولة للماود أو   هم ين ا واد الغرا ية. . ان ر  الصراا  
يفات (، وال عر 340/ 1(، وا عمم الوةيط )107(، وحترير ألفاظ ال ابيه )ل  1481/ 4)

(، ويعمم ا صطلرات واأللفاظ 31٩(، وا غرب يف ترتي  ا عرب )ل  124الفقهية )ل  
 (.140/ 0الفقهية )

 (.010/ 11(، وكفاية الابيه )18/ 3(، وروضة الطالبني )4٩/ 7( ان ر  ع ح العزيز )4)
 (. /ب066هناية اللوحة )( 5)

(، وحاشية اجلق) 450/ 1وأةىن ا طال  )(، 18/ 3( جلهالة العوض. ان ر  روضة الطالبني )6)
(0 /3٩1.) 

 (.023(، وهناية الزين )ل  000/ 0(، ويغ  ا  اج )367/ 4( ان ر  هناية ا طل  )7)
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 .(1)ع  أو عن مييت ألزم  ذمت  حتصيل احلج :أن يقول :والناي
 .(0)والضراب  يفرتقا  يف أيور  يت إ  شاء هللا تعاىل
، جممارمابب اإلوأحكممام أتيت يف ، مث لالسممتئجار مطلقمماً شممروط ال بممد منهمما ليصممح

 :ثالثة شروط وهو واملقصود هنا ذكر ما يتعلق خبصوصية احلج 
جممارم الممواردم علممى العممني وأن ال يضمميف اإل، أن يكممون الجممري قممادراً علممى احلممج

 .(4)(3)ىل حجة يف السنة القابلةإ
  أوال، زين العق) (5)ه[عي] إيا أ  يعنّي ، جارةك ً ين ضرا ام  أ ّ   وعقههقا
  (6) الساة األوىل أو   هاعنيا أ  يعنّي ، عن  عنّي 

 :فنما إجارم العني
 .(7)فيها ط أن يكون الجري قادراً على احلجاشرتُ ،  فيها السنة الوىلفتن عنّي 

أو ضذاهب الوقذت عذن قطذ  ، خموعذاً أو كذا  الطريذق ، علذو كذا  يريضذاً ال يكاذه ا ذروج
 .(8)جارةأ تصح ام، ا ساعة

  لكن كا  زواله يعلويًا عوجها و  (1)واألنداءولو وق  العقد يف وقت تراكم الثلوج 

                                                             

(، وأةىن 33/ 4(، وحتفة ا  اج ي  حواشي الشرواين والعبادي )18/ 3( ان ر  روضة الطالبني)1)
 (.450/ 1ا طال  )

 (.18/ 3(، وروضة الطالبني )102/ 7(، واجملقو  )4٩/ 7)( ان ر  ع ح العزيز 0)
 ( ان ر  ا صادر السابقة. 3)
 يف ل  -إ  شاء هللا-يعلوية للق عاقدين، وةيأيت الثالث  أ  تكو  أعقال احلج ( الشرحب4)
 (.102/ 7(، واجملقو  )4٩/ 7( يف ا خطوحب )يف(، وال صوي  ين ع ح العزيز )5)
 ( ان ر  ا صدرين السابقني.6)
(، وأةىن 33/ 4(، وحتفة ا  اج ي  حواشي الشرواين والعبادي )18/ 3( ان ر  روضة الطالبني )7)

 (.450/ 1ا طال  )
 (.102/ 7(، واجملقو  )4٩/ 7( أل  ا افعة    يقدور عليها. ان ر  ع ح العزيز )8)
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 .(3)عاد الغزا  وهو األظهر، (0)أنه يصح - قول الشيخ أا دمحم - :أحدمها
 .(4)أنه ال يصح - وبه قال ةا ر األصراب -  وأصحهما
جذذارة لذذه علذذى خذذروج يذذا  والغذذزا  جذذواز تقذذدمي امويق ضذذى كذذ   ام"  قذذال الراععذذي

والذذذري دكذذذرس اجلقهذذذور علذذذى  .ا بذذذادرة وحذذذدسوأ  لذذذه ان  ذذذار خذذذروجهم وال يلزيذذذه ، الاذذذا 
ق ضذذى اشذذرتاحب وقذذو  العقذذد يف زيذذن خذذروج الاذذا  يذذن دلذذا البلذذد يو ، طبقذذاهتم ياذذاز  عيذذه

يف وقذذذت خذذروج القاعلذذذة يذذذن  إال ال يصذذذح اةذذ ئمار العذذذني  حذذن قذذذال صذذاح  ال هذذذري 
قبلذه  وإ  كذا  .دلا ةيث يش غ) عقي  العقد اب روج أو أبةبابه ين شراء الذزاد وحنذوس

ليقكاذه  ؛وباوا على دلا أنه لو كذا  االةذ ئمار مبكذة أ مذز إال يف أشذهر احلذج، أ يصح
 .(5)"االش غال ابلعق) عقبه

عذذن صذذاح  ويذذا دكذذرس ،  ذذ  صذذريح ويذذا قالذذه الراععذذي"  قذذال الشذذيخ ابذذن الصذذ ا
ىل إاسذذ  عذذ  يُ ، أو هذذو شذذرود ياذذه، يذذا ال هذذري  يكذذن ال وعيذذق بياذذه وبذذني يذذا دكذذرس ام

والذذذري رأياذذذاس يف الشذذذاي) وال  قذذذة والبرذذذر و  هذذذا  /(6)،علذذذى طبقذذذاهتم مجهذذذور األصذذذراب

                                                                                                                                                                     

 ( مج  ندع، ومق  على أندية، وأصله ا طر. 1)
 (.5٩8/ 0(، وا صباا ا ا  )314/ 15(، ولسا  العرب )0527/ 6ان ر  الصراا )      

 (.368/ 4( ان ر  هناية ا طل  )0)
 (.036/ 11(، وكفاية الابيه )4٩/ 7(، وع ح العزيز )5٩4/ 0( أل  زواأا يعلو . ان ر  الوةيط )3)
الش غال ابلعق) يف احلال، إ ف ان  ار خروج الرعقة عنّ  خروجها يف احلال    ي عرر. ( ل عرر ا4)

 (.01/ 3(، وروضة الطالبني )104/ 7ان ر  اجملقو  )
 (.036/ 11(، وكفاية الابيه )103/ 7(، واجملقو  )52/ 7( ان ر  ع ح العزيز )5)
 /أ(.067اللوحة )هناية ( 6) 
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أو ، سذذذ  علذذذى حسذذذ  العذذذادةيق ضذذذاس أنذذذه يصذذذح العقذذذد يف وقذذذت يكاذذذه عيذذذه ا ذذذروج وا 
 .(1)"ل ش غال أبةباب ا روج
يكذذا  م ؛عيمذذوز يف كذذ) يوضذذ  أيذذا عقذذدها يف أشذذهر احلذذج"  وقذذال صذذاح  البرذذر

 .(0)"حرا تسليم العق) عقبه ابم
لذذذي  يذذذن شذذذذرطه ا ذذذروج عقيذذذ  العقذذذد بذذذ) لذذذه أ  يا  ذذذذر   وقذذذال القفذذذال"  (3)قذذذال

 .(4)"خروجهم أو يش غ) ب رصي) أهبة السفر
 إمنذا مذوز عقذد إجذارة العذني يف وقذت ا ذروج اىل احلذج  قذال القاضذي"  وقال الاذووي
ولذذذي  عليذذذه ا ذذذروج قبذذذ) ، ليشذذذ غ) عقبذذذه ابلعقذذذ) أو ابل أهذذذ  للسذذذفر ؛واتصذذذال القواعذذذ)

 .(5)"قب) زين خروج القاعلة أ يصح سولو اة أجر  .الرعقة
ال مذذوز إال يف الذذزين الذذري يذذ قكن عيذذه يذذن ا ذذروج "  (6) هذذرب[ا]وقذذال صذذاح  

 وإ  كذا  يف يوضذ  بعيذد ال يذدرم احلذج عن  كا  يف يوض  قري  أ مز قب) أشهر احلج
 .(7)"أ يس أجرس إال يف الوقت الري ي وجه بعدس س  يس  قب) أشهر أإال 

أو  جارة العني إال يف الوقت الري ي قكن يذن أععذال احلذجإال جتوز "  وقال ا ايلي
عذن  كذا  مبكذة أو يف بلذد يكاذه اب ذداء ، عقي  العقذد ىل احلجإ  بيا حي اج إليه إىل ال س

ميكذذا   ؛وإ  اةذذ أجرس عيهذا صذذح، عيهذذا يف أشذهرس ويدركذذه أ مذز أ  يسذذ أجر قبلهذا احلذج

                                                             

حتقيق   116حتقيق  ةلطا  بن علي  ل ةلطا (، وت قة االابنة )ل  751( ان ر  الشاي) )ل 1)
 (.0٩7/ 3(، وشرا يشك) الوةيط )13/ 4) علي بن ةعد العصيقي(، وةر ا ره 

 (.14/ 4) ( ان ر  ةر ا ره 0)
 ( يع  صاح  البرر.3)
 (.0٩8/ 3، وشرا يشك) الوةيط )( ان ر  ا صدر السابق4)
 (.104/ 7( ان ر  اجملقو  )5)
 (.104/ 7( يف ا خطوحب )ال هري (، وال صوي  ين اجملقو  )6)
 (.050/ 0( ان ر  ا هرب )7)
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إال أب  فذذذذرج ياذذذذه قبذذذذ) أشذذذذهرس جذذذذاز أ   وإ  كذذذذا  ببلذذذذد ال يكاذذذذه احلذذذذج، االحذذذذرا  عقبذذذذه
 .(1)"ين البلد وال موز قبله ىل احلجإىل ا روج إيس أجرس يف الوقت الري حي اج عيه 

 .(0)ويثله يف تعليق الشيخ أا حايد والبادنيمي و  مها
وإ  أ يصله عذن  كذا  يف  ذ  أشذهر ، إ  وص) العقد ابلرحي) صح"  الدارييوقال 

 .(3)"أ مز احلج
 ابَ زُ را وقال ابن ا 

 .(5)"موز"  (4)
 .(6)جاز. ان هىإ  كا  ببلد قري  كبغداد أ مز وإ  كا  بعيداً   وقي)

إدا كانذت ا سذاعة ال تقطذ  يف عاقذدا   ذ  السذاة األوىل بطذ) العقذد إال  وإ  عذنّي ا 
 (7)) على األوىلوإ  أطلقا وأ يعياا ةاة محُ ، ةاة

 .(8)ولي  لألج  أ  ياي    س

                                                             

 (.104/ 7. ان ر  اجملقو  )لكن حكاس عاه الاووي ،( أ أقف عليه يف ا قا 1)
 (.105/ 7السابق ) ( ان ر  ا صدر0)
 ( ال يزال الك   للاووي. 3)
َراُزاَب 4)

، البغدادي الفقيه الشاععي؛ كا  عقيها ورعًا ين جلة ( هو أبو احلسن علي بن أمحد بن ا 
أول  العلقاء، أخر الفقه عن أا احلسني ابن القطا ، وعاه أخر الشيخ أبو حايد امةفراي 

 قدويه بغداد. وُحكي عاه أنه قال  يا أعلم أ  ألحد علّي ي لقة، وهو أحد أركا  ا ره 
 ه(. 366ورععا ه وله وجه يف يره  الشاععي. تويف يف رج  ةاة)

َراُزاَب ، بف ح ا يم وةكو  الراء وضم الزاي وع ح الباء ا وحدة، عارةي يعرب، زعيم  
ع حي وا 

(، 081/ 3(، ووعيات األعيا  )623/ 0) العمم، ومجعه  يرازبة. ان ر  طبقات ابن الص ا
 (.346/ 3وطبقات السبكي )

 (.038/ 4(، وا هقات )105/ 7( ان ر  اجملقو  )5)
 (.105/ 7. ان ر  اجملقو  )( أي ك   الاووي6)
 (.1٩/ 3(، وروضة الطالبني )4٩/ 7( ان ر  ع ح العزيز )7)
 (.1٩/ 3(، وروضة الطالبني )52/ 7( أل  الفع) يضاف إليه. ان ر  ع ح العزيز )8)
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 .(1)فيجول تقدميها على اخلروج قطعاً  :وإما اإلجارم الواردم على الذمة
 .(3)وإ  أطلقا عهو كقا لو عياا األوىل، (0)اا عيها الساة األوىل و  هاوإ  عيّ 

 .(5)يا يكن عيه احلج/ (4)أ  يبقى ين الوقتويشرتحب 
 .(7)صحتال  اأهن  وجه (6)اهوعي

 .(٩)وال  جي) وأ ياصا على حلولٍ  (8)ملَ وهو كقا لو أطلقا السَ 
وال ضذذيق الوقذذت ، (12)الطريذذق وال خذذوف، جذذارة يذذرض األجذذ وال يقذذدا يف هذذرس ام
 .(11)إ  عياا ين الساة األوىل

 .(10)وله أ  يس اي    س عاد اجلقهور

                                                             

 (.01/ 3(، وروضة الطالبني )104/ 7( ان ر  اجملقو  )1)
الرية، قد يكو  حااًل وقد يكو  ( أي  وموز أ  يعياا عيها الساة األوىل و  ها، وهو مبازلة الم يف 0)

 (.52/ 7يؤجً . ان ر  ع ح العزيز )
 (.102/ 7(، واجملقو  )52/ 7( ان ر  ع ح العزيز )3)
 /ب(.067هناية اللوحة )( 4) 

 (.3٩1/ 0(، وحاشية اجلق) )450/ 1( ان ر  أةىن ا طال  )5)
 ( أي  يف حكم امجارة الواردة على الرية.6)
 (.034/ 11(، وكفاية الابيه )34/ 15تصح. ان ر  اجملقو  )( وا ره   أهنا 7)
َلم8)   لغًة  السََّلف وزً  ويعىًن. وشرعاً  عقدة بصيغة خاصة على يوصوف يف الرية ببدل يقبض ( السَّ

(، 088/ 0(، ويعمم ا صطلرات واأللفاظ الفقهية )1٩52/ 5يف اجملل . ان ر  الصراا )
 (.57/ 0وال دري  يف الفقه الشاععي )

َلم٩) حااًل موز عاد الشاععية. ان ر  ا هرب  ( كأّ  هرا رد ين ا صاف على الوجه السابق؛ إد السَّ
 (.384/ 6(، وهناية ا طل  )050/ 0)

(، وأةىن 102/ 7(، واجملقو  )52/ 7ان ر  ع ح العزيز ) يف هرس امجارة. ( ميكا  االة اابة12)
 (. 450/ 1ا طال  )

 ( ان ر  ا صادر السابقة.11)
 (.1٩/ 3(، وروضة الطالبني )102/ 7( ان ر  اجملقو  )10)
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ألزيذت دي ذا حتصذي) حمذة   جذاز   إ  قذال"  والبغذوي و خذرو  وقال الصذيدالين
 .(1)"ل رج بافسا أ مز  وإ  قال، أ  يس اي 

 ااعذاة الريذة  ؛يف الصذورة الثانيذة ابطلذةجذارة ام"  وقذال، عيذه الصيدالينَ  يا ُ أ امطَّ وخَ 
 .(3)"وهو إشكال قوي"  قال الراععي .(0)"كقن أةلم يف مثرس بس ا  بعياه،  العياية

فممتن جهالهمما أو ، معلومممة للمتعاقممدين أن تكممون أعمممال احلممج :النالممث الشممرط
 .(4)صحتأحدمها   

 .(5)يف اشرتاحب تعيني ا يقات الري حير  ياه نصا  خم لفا و 
  ولألصراب عيه أربعة طرهب

  أ  عيه قولني :أظهرها
ومهذذذا كذذذذالوجهني يف ، وحُيقذذذ) علذذذذى ييقذذذات دلذذذا البلذذذذد، أنذذذه ال يشذذذذرتحب :أصمممحهما

 .(8)إجارة الدابةيف  (7)ا عاليق ق)حتو ، (6)(ملَ السَ  يف اشرتاحب ال عرض  كا  ال سليم)

                                                             

 (.1٩/ 3(، وروضة الطالبني )52/ 7. ان ر  ع ح العزيز )( أل  الغرض ف لف ابخ  ف أعيا  األجراء1)
 (.450/ 1(، وأةىن ا طال  )102/ 7(، واجملقو  )372/ 4ية ا طل  )( ان ر  هنا0)
 (.52/ 7( ان ر  ع ح العزيز )3)
 (.101/ 7(، واجملقو  )370/ 4  "ب  خ ف". ان ر  هناية ا طل  )( قال الاووي4)
 ( قال يف "األ "و"ا خ صر"  "يشرتحب".5)
(، واحلاوي 167/ 8) (، وخم صر ا زين135/ 0" و  س  "ال يشرتحب". ان ر  األ  )وقال يف "امي ء 

 (.05٩/ 4الكب  )
 ( يف ا خطوحب )اشرتاحب ال عرض  كا  ال سليم الَسَلم(، والصواب يا أثب ااس؛ حن يس قيم الك  .6)
يُعّلق على البع  ين ةفرة وقربة وإداوة ويا اشبهها لا ي فق به ا ساعر، وواحد ا عاليق ( ا عاليق  يا 7)

(، وهتري  ٩42/ 0(، ومجهرة اللغة )167يعلوهب. ان ر  الزاهر يف  ري  ألفاظ الشاععي )ل  
 (.164/ 1اللغة )

   أصرهقا  ال يشرتحب، وحيق) على ييقات تلا (  "عيه قوال7/101يف اجملقو  ) ( قال الاووي8)
البلدة يف العادة الغالبة؛ أل  امجارة تق  على حج شرعي واحلج الشرعي له ييقات يعقود شرعاً 
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وإ  كذا  ، شذرتحبر لذه يي ذاً أ يُ عذن  كذا  ا سذ أجَ   تازي) الاصني على حذالني :والناي
 .(1)حبحياً اشرتُ 

  تازيلهقا على حالني  خرين :والنالث
وإ   ، وي عذذني دلذذا ا يقذذات، د طريذذق واحذذد لذذه ييقذذات واحذذد أ يشذذرتحبلذذإ  كذذا  للب

 (3)يققِ كذذذالعَ ،  ضذذذى طريقذذذه إىل ييقذذذاتنيفأو كذذذا  ي، (0)(ا يقذذذاتخم لفذذذا )كذذذا  لذذذه طريقذذذا  
وصذذرره . (4)حب بيانذهألهذ) الشذا  اشذرتُ  ليفذذةفذة ودي احلُ را واجلُ ، ألهذ) العذراهب دات ِعذراهبو 

 .(6)ف الشيخ أبو حايد و خرو  هرين الطريقنيوضعّ  (5)ابن الص ا

                                                                                                                                                                     

و  ها، عانصرف امط هب إليه، وألنه ال عرهب بني يا يقررس ا  عاقدا  ويا تقرر يف الشر  أو 
ى يا تقرر يف العرف وهو الاقد الغال ، ويكو   العرف، كقا لو اب  بثقن يطلق عننه حيق) عل

 كقا قرراس.
والقول الثاين  يشرتحب؛ أل  امحرا  قد يكو  ين ا يقات وعوقه ودونه، والغرض ف لف برلا  

 عوج  بيانه".
وا قصود ت  ة دي ه وهى   "والفرهب  أ  احلي له  رض واخ يار وا يت ال اخ يار له، ( قال الراععي1)

 (.52/ 7حتص) ابمحرا  ين أي ييقاٍت كا ". ان ر  ع ح العزيز )
 . -وهللا أعلم  –( يف ا خطوحب )خم لفا  ا يقات(، وا ثبت هو الصواب 0)
يسي) ياء شّقه    بف ح أوله، وكسر اثنيه، وقاعني، بياهقا ايء يثااة ين حتت، وهو ك)( الَعِقيق3)

السي) ىف األرض عأهنرس ووّةعه، ويف داير العرب أعّقة  عقاها عقيق عارض اليقاية، وياها عقيق 
ا دياة، عيه عيو  وخن)، وياها عقيق عش ة يدع  ةيله ىف  ور هتاية، وهو الري اة رّ  قو  

ولعّله ا راد هاا، وياها  ( كيً  ين يكة مشااًل شرقياً،1٩2امه ل ياه قب) دات عرهب، على قرابة )
عقيق ال يدخلو  عليه األلف وال    قرية قرب ةواكن ين ةواح) البرر. واألعقة كث ة. ان ر  

(، ويعمم ا عاأ اجلغراعية يف الس ة ٩50/ 0(، ويراصد االط   )13٩/ 4يعمم البلدا  )
 (.015الابوية )ل  

 (.101/ 7(، واجملقو  )062/ 4ب  )(، واحلاوي الك370/ 4( ان ر  هناية ا طل  )4)
 (.0٩٩/ 3( ان ر  شرا يشك) الوةيط )5)
 (.100/ 7( ان ر  اجملقو  )6)
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 .القط  ابشرتاحب بيانه  عوالراب
د  لذذ  ؛عذذن ا سذذ أجر لكذذن يقذذ  احلذذج، جذذارةعذذن  قلاذذا يشذذرتحب عذذأمه س عسذذدت ام

 .(1)عيم  أجرة ا ث)
اةذذذذذ أجرتا لذذذذذ رج عذذذذذ  أو "  أب  قذذذذذال، جمهذذذذذول جرس علذذذذذى نسذذذذذاٍ أوكذذذذذرا لذذذذذو اةذذذذذ 

 .(0)"تع قر 
ا سذذ أجر عهذذو شذذرحب عاةذذد يفسذذد ىل يكذذة يذذن ييقذذات بلذذد إوإ  عياذذا ييقذذااتً أقذذرب 

 .(3)عن ا س أجر أبجرة ا ث) ويق  احلج، جارةام
 .(4)جارة وتعني دلا ا يقاتولو عياا ييقااتً أبعد ياها صرت ام

ال يلزيذذذذه   "قذذذال صذذذاح  ا هذذذرب (5)؟ لذذذهولذذذو أحذذذر  يذذذن ييقذذذات  ذذذ  الذذذري عذذذنّي 
 .(6)"شيء

 .(8)وتبعه صاح  الرخا ر، "لألج  ين ييقات ا س أجر/ (7)ال بد"  وقال الغزا 
 .(٩)حرا يرادمها أنه م  عليه ام   أ وال اهر

                                                             

 (.02/ 3(، وروضة الطالبني )51/ 7( ان ر  ع ح العزيز )1)
 (.10/ 4) ( أي  تفسد االجارة، وم  له أجرة ا ث) أيضاً. ان ر  ةر ا ره 0)
  "يكو  لألج  أجرة ا ث) دو  ا سقى؛ أل  عساد العقد يا  ين اة رقاهب قال ا اوردي( 3)

 (.100/ 7(، واجملقو  )062/ 4ا سقى". ان ر  احلاوي الكب  )
 (.100/ 7( كقا لو نررس. ان ر  اجملقو  )4)
أ  عليه دياً؛ ألنه ترم امحرا  ين ا وض  الري يلزيه امحرا     "ال ف لف ا ره ( قال الروايين5)

 (.12/ 4) ياه، عهو كقا لو ترم امحرا  ين ا يقات الشرعي". ان ر  ةر ا ره 
 (.453/ 1(، وأةىن ا طال  )068/ 0ان ر  ا هرب )( أل  ا واقيت ا اصول عليها ي ساوية يف احلكم. 6)
 /أ(.068هناية اللوحة ) (7)

 (.006ل   ( ان ر  تكقلة ا طل  العا  )ك اب احلج8)
 ( ان ر  ا صدر السابق.٩)
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وإ  كذا  ، (0)أنذه يلزيذه رد شذيء يذن األجذرة  (1)عن ا ااةذا الكبذ  الروايينوحكى 
 .فةلللقخا ؛وقي) ال أجرة له  قال. (3)يكةالري أحر  ياه أبعد ين 
 .(4)حرا  ع  يشرتحب قطعاً وأيا تعيني زين ام

 .(5)ولز  الوعاء به، صح ولو شرحب ين أول يو  ين شوال
لزيذه يف أول القضذاء أ  ، لى هذرا لذو أحذر  يف أول شذوال وأعسذدسعو "  قال القاضي

 .(6)"حير  يف يث) دلا اليو 
 .(7)يفرد أو يقر  أو ي ق   ه جارة للرج والعقرة اشرتحب بيا  أنولو كانت ام

ممن حمج عم  فلمه  :إذا قمال املعضموب" :عمن الشمافعي أنمه قمال نقل املمزي :فرع
 .(8)"فحج عنه انسان استحق املائة، مائة درهم

ألنذذه إجذذذارة عذذ  يصذذذح يذذن  ذذذ  تعيذذذني  ؛يابغذذي أ  يسذذذ رق أجذذرة ا ثذذذ)"  قذذال ا ذذذزين
  ولألصراب عيه أوجه .(٩)"األج 

                                                             

الكب (. ان ر  البيا   ابةم )احلج "األ "( ا ااةا الكب   ك اب ل يا  الشاععي، ولعله الري يف 1)
 (.130/ 7(، واجملقو  )73(، وشرا يشك) الوةيط )ا قدية/ 3٩7/ 7)

( ألنه أ يوعه مجي  العق)، علم يس رق كقال األجرة كقا لو اة أجرس ليب  له عشرة أدر  عبىن تسعة 0)
 (.12/ 4) أدر  ال يس رق كقال األجرة. ان ر  ةر ا ره 

(  أنه إدا عنّي لألج  يوضعًا حير  ياه، عأحر  قبله، ٩/ 4) يف ةر ا ره  ( لكن يا دكرس الروايين3)
 عقد زادس خ اً.

 (.100/ 7( أل  ل حرا  وق اً يضبوطاً ال موز ال قد  عليه. ان ر  اجملقو  )4)
 (.100/ 7(، واجملقو  )13/ 4) ( ان ر  ةر ا ره 5)
 ( ان ر  ا صادر السابقة.6)
 (.02/ 3(، وروضة الطالبني )51/ 7( الخ  ف الغرض ذا. ان ر  ع ح العزيز )7)
(، وا هرب 076/ 4. ان ر  احلاوي الكب  )ا اوردي، لكن نقله عاه ( أ أقف عليه يف خم صر ا زين8)

 (.38٩/ 4(، وهناية ا طل  )070/ 0)
 ة.عاةدة؛ ميكا  امجار  قد خالف الشاععي يف هرس ا سألة، حيث رأع أ  اجلعالة ( أي  أ  ا زين٩)

؛ أل  الشاععي إمنا جع) له ا ا ة؛ ألهنا جعالة وليست إجارة،   "وهرا  لط ين ا زينقال ا اوردي
 (.076/ 4واجلعالة تصح ي  اجله) ابلعاي) عيها". ان ر  احلاوي الكب  )
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 .(1)كقا ن  عليه،  اب سقى عن ا عضوب وقو  احلج -وبه قط  اجلقهور -  أصحها
 .(4)جارة عليهعق) تصح ام (3) ]ك)[ على (0)تصح اجلعالة  وقالوا
وال  .فسذذاد العقذذدل ؛لكذذن يفسذذد ا سذذقى، د لذذ  ؛أنذذه يقذذ  عذذن ا عضذذوب :واثنيهمما

 .(6)أجرة ا ث)وم  ، (5)جارةوز عليه امجتاعلى يا  جلعالةاجتوز 
يف بعذذذذض  وصذذذذرره الغذذذذزا  (8)ونُذذذذوز  عيذذذذه، (7)أ  ا ع ذذذذم يذذذذالوا اليذذذذه  يذذذذا ام ودكذذذذر

 .(٩)ا واض 
 .(11)وُضعِّف جداً ، (12)عن األج  د  ويق  احلجأنه يفسد ام  واثلنها

                                                             

 (.100/ 7(، واجملقو  )13/ 4) وةر ا ره (، 3٩2/ 4( ان ر  هناية ا طل  )1)
يثّلثة اجليم، وهي اةم  ا معله امنسا  لغ س على شيء يفعله، ويقال أا  –يف اللغة  - ( اجلعالة0)

 ُجعا) وجعيلة.
و جمهول، مبعني أو جمهول. ان ر  وشرعاً  هي ال زا  عوض يعلو  على عق) يعَّني، يعلو  أ 

(، وال وقيف على يهقات ال عاريف )ل  02٩/ 08(، واتج العرو  )462/ 1يقايي  اللغة )
 (.161/ 6(، والفقه ا اهمي على يره  الشاععي )107

 (.02/ 3( ةقطت ين ا خطوحب وأثب ااها ين روضة الطالبني )3)
 (.02/ 3لبني )(، وروضة الطا3٩2/ 4( ان ر  هناية ا طل  )4)
(، 076/ 4. ان ر  احلاوي الكب  )( أي  أ  اجلهالة ابلعق) تبط) امجارة وال تبط) اجلعالة5)

 (.100/ 7واجملقو  )
 (.02/ 3(، وروضة الطالبني )50/ 7(، وع ح العزيز )076/ 4( ان ر  احلاوي الكب  )6)
 (.3٩2/ 4( ان ر  هناية ا طل  )7)
 (.100/ 7( ان ر  اجملقو  )8)
حتقيق  عبدا الق بن عبدالرحيم بن ةعيد  قرو(، وأيا يف الوةيط  551( صرره يف البسيط )ل ٩)

 (.011/ 4عك يه يوحي أب  القول األول أصح. ان ر  الوةيط )
"، ع  يصح ( أل  امد     ي وجه إىل إنسا  بعياه. عهو كقا لو قال  "وكلت ين أراد بي  داري12)

 (.02/ 3(، وروضة الطالبني )3٩2/ 4ال وكي). ان ر  هناية ا طل  )
   "وهرا الوجه ضعيف جداً، ب) ابط) خمالف للا  وا ره  والدلي)".( قال الاووي11)

 (.100/ 7ان ر  اجملقو  ) 
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عسقعه رجذ   وأحريذا عاذه عذن  ، "ين حج ع  عله يا ة"  لو قال  وعلى الصريح
ويقذ  إحذذرا  الثذاين عذن نفسذذه ، ليذهإةذبق إحذرا  أحذدمها وقذذ  عذن القا ذ) واةذذ رق السذابق 

 .(1)ع  يس رق شيئاً 
 .(0)وإ  أحريا يعاً أو شا يف السبق وا عية وق  إحرا  ك) ياهقا عن نفسه

ولذو جعذ) . أول يذن حذج عذ  علذه يا ذة دياذار عذأحر  عاذه رجذ   يعذاً   كرا لذو قذالو 
عرذذج عاذذه انسذذا  وقذذ  عاذذه أبجذذرة ، علذذه ثذذوابً أو عبذذداً أو دراهذذم  عوضذذاً جمهذذوالً أب  قذذال

 .(3)ا ث)
  

                                                             

 (.02/ 3(، وروضة الطالبني )103/ 7( ان ر  اجملقو  )1)
 (.103/ 7( ان ر  اجملقو  )0)
 ( ان ر  ا صدر السابق. 3)
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 فصل
 يف أحكام االستئجار على احلج     

  :وللمخالفة سبعة أحوال، ابمللتزم إذا خالف الجري فلم يوفِ 
، يف السممنة الوىل ابمتناعممه مممن اخلممروج اليممه بعممذر أو بغممريه إذا فاتممه احلممج :الوىل

وإن كانم  علمى الذممة فمتن   يعينما سممنة  (1)فمتن كانم  اإلجمارم علمى العمني انفسممخ 
 .عينا الوىل لو فقد مّر أنه كما
 .(3)"يف هرس احلالة لكن ثبت للقس أجر ا يار /(0)موز ال أخ "  وقال البغوي

  جارة طريقا عفي انفسا  امعأّخر عاها وإ  عياا األوىل أو   ها 
 .(4)القط  أبهنا ال تافسخ  أحدمها

 .(5)م عيهأ  عيه قولني كالقولني يف انقطا  ا سلَ   وأصرهقا
 .(6) ىل ا راوزةإوعديه ، ىل العراقينيإاالنفسا   ونس  الغزا 

عذذن  شذذاء أجذذاز ، ثبذذت لذذه ا يذذار عذذن  كذذا  ا سذذ أجر ا عضذذوب، عذذن  قلاذذا ال تافسذذخ
 .(7)ابألجرة إىل أ  يس أجرس هو أو   س وارتفقوإ  شاء عسخ ، يف ةاة أخرعليرج 

                                                             

 (.106/ 7(، واجملقو  )06٩/ 4  "انفسخت ب  خ ف". ان ر  احلاوي الكب  )( قال الاووي1)
 /ب(.068هناية اللوحة )( 0) 

 (.00/ 3(، وروضة الطالبني )106/ 7) . ان ر  اجملقو ( أ أقف عليه للبغوي، لكن حكاس عاه الاووي3)
 (.106/ 7(، واجملقو  )53/ 7( ان ر  ع ح العزيز )4)
 ( ان ر  ا صادر السابقة.5)
ا سَلم عيه، وهو أعلم عن طريقة ا راوزة  أّ  عيها قولني كالقولني يف انقطا   ( لكن دكر إيا  احلريني6)

يف الوةيط أّ  طريقة العراقيني  عد  الفسخ، وطريقة ا راوزة  أّ  عيه قولني   بطريق هم، ونّ  الغزا 
 كقا يف انقطا  جا  ا سَلم عيه.

 (.5٩7/ 0(، والوةيط )372/ 4ان ر  هناية ا طل  )    
 (.106/ 7(، واجملقو  )53/ 7( ان ر  ع ح العزيز )7)
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 .(1)ال خيار للقس أجر  الة ئمار  يت ين ياله قال العراقيو اوإ  كا  
عذذن   ، ا يذذت يراعذاة ا صذذلرة و علذى   يذا  و خذذرو وقذذال ام، (0)يذذا  عيذهوتوقذف ام

إعذ   أو هذذرب أو حنذوس لزيذذه  وإ  كانذت يف الفسذذخ  ذوف، كانذت يف تذرم الفسذذخ تركذه
 .(3)عن  أ يفع) ضقن .أ  يفسخ

ومذذوز أ  حيقذذ) قذذول العذذراقيني علذذى أحذذد أيذذرين نذذذ  ، وهذذرا أظهذذر"  قذذال الراععذذي
  عليهقا األ قة

 .قا إدا كا  ا يت أوصى أب  حيج عاه زيد بكراعيصّور بعضهم ا ا    األول
لقاضذذي ليفسذذخ العقذذد لعذذن أا إةذذراهب أ  ا سذذ أجر للقيذذت يرعذذ  األيذذر   واثنيهقذذا

وإ  نذذزل علذذى ، عذذن  نذذزل علذذى األوىل ارتفذذ  ا ذذ ف، إ  اق ضذذ ه ا صذذلرة وال يسذذ ق) بذذه
 .(4)"الثاين ها  أيرس

 ولذذو أوصذذى انسذذذا  يذذن يذذذال نفسذذه يذذذن حيذذج عذذذن ا يذذت كذذذا  كاةذذ ئمار ا عضذذذوب
 .(5)قطعاً  لافسه عيثبت له ا يار

عذن السذاة الواجذ   ر األجذ  احلذجين حيج عاه مث يذات وأّخذ ولو اة أجر ا عضوب
 .(6)أنه ال خيار للورثة ع اهر ك   الغزا ، عيها احلج

أذذذم كقذذذذا يف خيذذذذار  والقيذذذذا  ثبذذذوت ا يذذذذار، وال  ذذذد هذذذذرس يسذذذطورة"  قذذذال الراععذذذذي
 .(7)"العي 

                                                             

 (.53/ 7(، وع ح العزيز )06٩/ 4( ان ر  احلاوي الكب  )1)
 (.53/ 7(، وع ح العزيز )371/ 4( ان ر  هناية ا طل  )0)
 (.00/ 3(، وروضة الطالبني )107/ 7( ان ر  اجملقو  )3)
 (.53/ 7( ان ر  ع ح العزيز )4)
 (.108/ 7( ان ر  ا صدر السابق، واجملقو  )5)
 حتقيق  عبدا الق  قرو(. 548( ان ر  البسيط )ل 6)
 (.54/ 7( ان ر  ع ح العزيز )7)
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 .(1)واخ ارس يا قاله الغزا  وصرح الاووي
 .(0)على الساة ا عياة جاز قطعاً وقد زاد خ اً  ولو قد  األج  احلج

 .املخالفة يف امليقات :املخالفة النانية
إيذذذذا ب عيياهقذذذذا أو ابلشذذذذر  إدا أ  - حذذذذرا ىل ا يقذذذذات ا عذذذذني ل إعذذذذندا ان هذذذذى األجذذذذ  

علقذا عذذرغ ياهذا أحذذر  ، علذم حيذذر  عذن ا سذذ أجر وأحذر  عذذن نفسذه بعقذذرة -يشذرتحب تعيياهقذذا
 .(3)د  عن ا س أجر ل عيصح احلج، عن ا س أجر ابحلج ين يكة

 .(4)شكالإراععي عليه ولل
 .(5)ويلز  األج  د 

 .(6)كرا أطلقه الكث و ،  مخ له ابمحرا  ين ا يقات ؛ط شيء ين ا سقىوحيُ 
أ  ، علذذذى خذذذ ف ةذذذيأيت يف  ذذذ  صذذذورة االع قذذذار  وباذذاس  خذذذرو  يذذذاهم ابذذذن عبذذذدا 

 ؟(7)حن ال حيط شيء ين األجرة أ  ال، إبخراج الد  تام ه)  إةاءة اجملاوزة
 .(8)ط شيء ين األجرة هااأ حيُ  ام عن  قلاا ي

بذذذذذار هاذذذذذا كقذذذذذا  هب بذذذذذني الصذذذذذورتني ويقطذذذذذ  بعذذذذذد  امومذذذذذوز أ  يفذذذذذرّ "  قذذذذذال الراععذذذذذي
 .(٩)"أطلقوس

                                                             

 (.108/ 7( ان ر  اجملقو  )1)
 (.00/ 3(، وروضة الطالبني )53/ 7( ان ر  ع ح العزيز )0)
 (.03/ 3(، وروضة الطالبني )10٩/ 7( ان ر  اجملقو  )3)
يقات، وهرا ا صول ي علق الغرض ع  ي ااول االد  أ  ا أيور به حمة حير  ذا ين ا "  ( وهو4)

. ان ر  "  س، وأرا لو أيرس ابلبي  علي وجه خال يقصود ال يلا البي  علي    دلا الوجه
 (.56/ 7ع ح العزيز )

 (.56/ 7(، وع ح العزيز )060/ 4( ان ر  احلاوي الكب  )5)
 (.03/ 3(، وروضة الطالبني )10٩/ 7( ان ر  اجملقو  )6)
 (.04/ 3(، وروضة الطالبني )57/ 7( ان ر  ع ح العزيز )7)
 (.132/ 7(، واجملقو  )58/ 7( ان ر  ع ح العزيز )8)
 (.57/ 7( ان ر  ع ح العزيز )٩)
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 قذذذوال  ي علقذذذا  أبصذذذ) عفذذذي قذذدرس أنذذه حيذذذط شذذذيء يذذن األجذذذرة  عذذن  قلاذذذا ابلصذذذريح
 أ  األجذذذ  إدا ةذذذار يذذذن بلذذذد االجذذذارة وحذذذج عذذذاألجرة تقذذذ  يف يقابلذذذة أعقذذذال احلذذذج  وهذذذو

 .(0)الثاين  أصرهقا  عيه قوال  ؟(1)وحدها أو يوزعة على الس  واألعقال
  على حالني ابن ةريجأقا ونزّ 

  وإ  قذذال، اةذذ أجرتا لذذ رج عذذ  عهذذو يف يقابلذذة األعقذذال عقذذط  إ  قذذال"  عقذذال
 .(3)"  عليهقازِّ ل رج ع  ين بلد كرا وُ 

جرة ا سقاس علذى حمذة يذن وزعت األ، عقط عن  قلاا األجرة يف يقابلة أعقال احلج
كذذم    وحمذذة يذذن يكذذة ؟عيقذذال حمذذة يذذن ا يقذذات كذذم أجرهتذذا، ا يقذذات وحمذذة يذذن يكذذة

سذعاً أو تُ ، ىشراً حط الُعشر يذن ا سذقّ عن  كا  عُ ، ويعرف نسبة ال فاوت بياهقا ؟أجرهتا
 .(4)ساً عُخقسه وهكراعُ سعه أو مخُ 

  يقابل هقا مجيعاً عقوال وإ  قلاا األجرة يف 
 .(5)ألنه صرعها اىل  رضه ؛ س  له أيضاً حتا ساعة ال    أ أحدمها

وعلذى حمذة ، حرايها ين ا يقذاتإجارة عيوز  األجرة ا سقاة على حمة ين بلد ام
ا اشذأة يذن بلذدس يا ذذة  عذندا كانذت أجذذرة احلذج، اشذأ يذن يكذة عذيرط يذذن ا سذقى باسذب هت

 .(6)وا اشأة ين يكة عشر حط تسعة اعشار ا سقى

                                                             

(  أل  للوةا ) حكم ا قاصد إدا وقعت تبعاً، وتع  األج  يف الس  أك ، عيبعد أال يقاب) بشيء 1)
 (.07٩/ 11(، وكفاية الابيه )56/ 7ان ر  ع ح العزيز )ي  كونه حص) بعض ا قصود. 

 (.10٩/ 7(، واجملقو  )323/ 3( ان ر  شرا يشك) الوةيط )0)
 (.31/ 3(، وروضة الطالبني )17/ 4) ( ان ر  ةر ا ره 3)
 (.10٩/ 7(، واجملقو  )55/ 7( ان ر  ع ح العزيز )4)
(، 7/55ين ا يقات وين عق) لافسه أ يس رق أجرة. ان ر  ع ح العزيز ) ( حيث أحر  ابلعقرة5)

 (.3/04وروضة الطالبني)
 (.323/ 3(، وشرا يشك) الوةيط )375/ 4( ان ر  هناية ا طل  )6)
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عيذذوز  األجذذرة ا سذذقاة علذذى ، أنذذه حيسذذ  لذذه قطذذ  ا سذذاعة يذذن ا يقذذات  وأصذذرهقا
وعلذذى حمذذة تاشذذأ ياهذذا احرايهذذا يذذن ، حرايهذذا يذذن ا يقذذاتإجذذارة حمذذة تاشذذأ يذذن بلذذد ام

عذندا كانذت أجذرة األوىل يا ذة والثانيذة ،  سذوبةوا ساعة الم بني ا يقات ويكذة  ذ  ، يكة
 .(1)تسعني حططاا ُعشر األجرة

 .(0)األخ   أصرها  أقواللخ  يف ا سألة ث ثة عيُ 
انبذذىن ، ولذو كذا  بعذد الفذراغ يذن العقذرة رجذذ  اىل ا يقذات وأحذر  ابحلذج عذن ا سذ أجر

 .(3)على هرا ا  ف
وإ  قلاذا يف  /(4)،خاصة اة رق متذا  األجذرة عن  قلاا األجرة قي يقابلة أعقال احلج

، عكذذذرلا وحسذذذباا ا سذذذاعة الذذذم بذذذني ا يقذذذات وبلذذذدس لذذذه وهذذذو الثالذذذث الصذذذريح، يقابل هذذا
ُوزعذذت األجذذرة ا سذذقاة علذذى حمذذة ، وإ  حسذذباا ا سذذاعة ا ذذركورة عليذه، وقطذ  بذذه كثذذ و 
وعلذذى حمذذة ياشذذأة يذذن ا يقذذات يذذن  ذذ  ، حرايهذذا يذذن ا يقذذاتإ امجذذارةياشذذأة يذذن بلذذد 

حيط يا بياهقا عندا كانت األوىل عشرين ديااراً والثانية مخسذة حططاذا ث ثذة ، قط  يساعة
 .(5)أراب  ا سقى

  

                                                             

 (.10٩/ 7(، واجملقو  )56/ 7( ان ر  ع ح العزيز )1)
 ( ان ر  ا صادر السابقة.0)
 (.10٩/ 7واجملقو  ) (،375/ 4( ان ر  هناية ا طل  )3)
 /أ(.06٩هناية اللوحة )( 4) 

 (.05/ 3(، وروضة الطالبني )57/ 7( ان ر  ع ح العزيز )5)
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ىل امليقممات إفممتن عمماد ، جمماول امليقممات غممري حمممرم حبممج وال عمممرم :املسممنلة حبا مما
ليممه بممل أحممرم مممن إوإن   يعممد ، وال حيممط مممن الجممرم شمميء، وأحممرم منممه فممال دم عليممه

 .(1)ابجملاولم ساءممكة أو بني امليقات ومكة لزمه دم اإل
 ؟حن ال حيط شيء ين األجرة ا ل) وه) يام  به

ال يامذذذ  بذذذ) حيذذذط يذذذن األجذذذرة بقذذذدر يذذذا علذذذى أنذذذه "  "ا خ صذذذر"و "األ "نذذذ  يف 
 .(0)"ترم

 .(3)"وأ ي عرض لألجرة، حمه متا " " و"امي ء "القدمي"وقال يف 
  ولألصراب طريقا 

  عيه قوال  :ظهرمهاأ
 .(4)أنه يس رق األجرة بكقاأا  أحدمها

 .(5)أنه حيط ين األجرة  وأصرهقا
 .(6)القط  ابلقول الثاين :والناي

عفذذي القذذدر ا طذذوحب وجهذذا  يابايذذا  علذذى األصذذ) ا  قذذد  يف ا قابذذ) ، عذذن  قلاذذا حيذذط
  (7)ابألجرة

ى علذى حمذة يذن ا يقذات وزعاذا ا سذقّ ، وحدها عن  جعلااها يف يقابلة أعقال احلج
 .وحمة ين حيث أحر 

                                                             

 (.05/ 3(، وروضة الطالبني )132/ 7( ان ر  اجملقو  )1)
 (.168/ 8) (، وخم صر ا زين136/ 0( ان ر  األ  )0)
 (.58/ 7وع ح العزيز ) (،3٩3/ 7( ان ر  البيا  )3)
 (.132/ 7(، واجملقو  )58/ 7( ان ر  ع ح العزيز )4)
 .نيالسابق ينا صدر  ( ان ر 5)
 (.05/ 3(، وروضة الطالبني )132/ 7( وهو احلط ين األجرة. ان ر  اجملقو  )6)
 (.132/ 7(، واجملقو  )58/ 7( ان ر  ع ح العزيز )7)
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وزعاذذذذا ا سذذذذقى علذذذذى حمذذذذة يذذذذن بلذذذذدس  (1)وإ  جعلااهذذذذا يف يقابلذذذذة األعقذذذذال والسذذذذ 
 .احرايها ين ا يقات وعلى حمة ين بلدس احرايها ين حيث أحر 

إذ ف يذا إدا جعلااهذا يف يقابلذة السذ  والعقذ) مجيعذاً وأ ، وعلى هرا يق) ا طذوحب
 .حي س  قط  ا ساعة يف الصورة األوىل عن  ا طوحب يكثر

دخذذذال ا سذذذاعة يف إىل الصذذذورة األوىل ترتذذذ  ا ذذذ ف يف إوإدا نسذذذبت هذذذرس الصذذذورة 
 .(0)وهاا أوىل ابالع بار، االع بار على ا  ف يف األوىل

  ؟والسهولة (4)احلُزونةوحدها أ  يع   ي  دلا  (3)ىل الفراةخإمث الا ر يف ال وزي  
 .(5)الثاين  أصرهقا  عيه وجها 

علو كانت قيقة الذد  تذاق  عذن ا قذدار ا طذوحب ،  باروإ  قلاا ال حيط وحيص) ام
  ين األجرة عفي احنطاحب الباقي وجها 

 .(6)ال   - ابن ةريجوهو قول  -أحدمها 
 .(7)نعم  وأصرهقا

                                                             

 (.05/ 3(، وروضة الطالبني )132/ 7. ان ر  اجملقو  )( وهو ا ره 1)
 (.58/ 7( ان ر  ع ح العزيز )0)
 كم، وأصله الشيء الدا م الكث . 5.544( الَفراَةخ  عارةي يعرب، وهو ث ثة أييال، يا يقارب3)

 (.64)ل (، واميضاحات العصرية للققايي  وا كايي) واألوزا 44/ 3ان ر  لسا  العرب )     
/ 13(، ولسا  العرب )010/ 4  يا عيه خشونة. ان ر  هتري  اللغة )( احلَزا  ين الدواب واألرض4)

 (.416/ 34(، واتج العرو  )110
 (.453/ 1(، وأةىن ا طال  )05/ 3( ان ر  روضة الطالبني )5)
أنه قال  "نعم؛ حن ال يام  يا زاد علي قيقة الد ". ان ر   عن ابن ةريج ( لكن يا نقله الراععي6)

 (.58/ 7ع ح العزيز )
على أ  "أصرهقا  ال؛ أل  ال عوي) يف هرا القول على ج  ا ل)، وقد حكم الشر   ( ن  الاووي7)

(، 58/ 7. ان ر  ع ح العزيز )أب  الد  م س ين    ن ر إىل اع بار القيقة". وباروس قال الراععي
 (.05/ 3(، وروضة الطالبني )132/ 7واجملقو  )
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يثذذذ) دلذذذا  ىل طريذذذق  خذذذر ييقاتذذذهإعذذذن طريذذذق ا يقذذذات ا ع ذذذ   /(1)ولذذو عذذذدل األجذذذ 
  ا يقات أو أقرب اىل يكة عطريقا 

 .(0)أنه ال شيء عليه   - وهوا اصول وبه قط  اجلقهور - أصحهما
  عيه وجها  :واثنيهما
 .أنه ال شيء عليه  أصرهقا
 .(3)أنه كقا لو ترم ا يقات وأحر  بعدس  واثنيهقا

 :عنّي له املستنجر موضعاً لإلحرام: املسنلة حبا ا
 .(4)أقرب اىل يكة ين ا يقات الشرعي بط) العقدعن  كا  

عماوزها ين  ذ  إحذرا  عفذي لذزو  الذد  بذرلا  وإ  كا  أبعد كقا لو عني له الكوعة
 .(5)أنه يلزيه وهو ا اصول  أصرهقا  وجها 

 .وعلى هرا عفي حصول اال بار به الوجها 
ومذذذذري ، ا ذذذ ف ا  قذذذذد   ذذذذهويف كيفي، قطعذذذاً وعلذذذى األول حيذذذذط قسذذذط يذذذذن األجذذذذرة 

 .(6)سب  ترم يأيور كالريي وا بيتبا  ف عيقا إدا لزيه الد  
أ حيذذط شذذيء يذذن األجذذرة  (7)ملاذذب  والقَ ولذذو لزيذذه الرتكذذاب   ذذور  ذذ  يفسذذد كذذاللُ 

 .(8)وم  الد  يف يال األج  قطعاً ، قطعاً 

                                                             

 /ب(.06٩)هناية اللوحة ( 1)

 (.131/ 7(، واجملقو  )3٩3/ 7( ان ر  البيا  )0)
 (.131/ 7( ان ر  اجملقو  )3)
 (.06/ 3(، وروضة الطالبني )7/5٩( ان ر  ع ح العزيز )4)
 (.131/ 7(، واجملقو  )168/ 8) ( ان ر  خم صر ا زين5)
 (.131/ 7)(، واجملقو  7/5٩( ان ر  ع ح العزيز )6)
 (.328(، والقايو  الفقهي )ل  515/ 0)  ق  يا طال ين ال فر. ان ر  ا صباا ا ا  ( الَقلام7)
 (.06/ 3(، وروضة الطالبني )131/ 7( ان ر  اجملقو  )8)



 دراسةً وحتقيقًا.............هـ(727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل )ت:

389 

إدا قلاذذذا ال د  عيهقذذذا لزيذذذه رد ، ا ولذذذو تذذذرم نسذذذكاً ال د  عيذذذه كا بيذذذت وطذذذواف الذذذود
 .(1)شيء ين األجرة بقسطه قطعاً 

ويف ، ولو شرحب عليه امحذرا  يف أول شذوال عذأحر  يف  ذ س لزيذه الذد "  قال القاضي
 .(0)"كرا لو شرحب عليه أ  حيج ياشياً عرج راكباً و ، اال بار ا  ف
وإال ، عني علذذى أ  ا يقذذات الشذذرطي كالشذذرعيويشذذبه أ  يكذذو  يفذذرّ "  قذذال الراععذذي

 .(3)"لز  الد  كقا يف يسألة تعيني الكوعةيع  
راكبذذاً أعضذذ)  عذن  قلاذذا احلذج، إدا اةذ أجرس أ  حيذذج ياشذياً عرذذج راكبذذاً "  وقذال ا  ذذو 

جذرة أويف وجذوب رد ال فذاوت بذني ، وإ  قلاذا ياشذياً أعضذ) أةذاء وعليذه د ، عقد زاد خذ اً 
 .(4)"الراك  وا اشي وجها 

 .(5)"وهرا األصح"  قال الاووي
  أقوالعليها عيها ث ثة  وا سألة ا ب 

 .(6)راكباً أعض) وبه قط  مجهور العراقيني أ  احلج  أصرها
 .(7)أنه ياشياً أعض)  والثاين

 .(8)أهنقا ةواء  الثالثو 
 .(٩)"عأيا بعدس عا شي أعض) امحرا ا  ف قب) "  ابن ةريجوقال 

                                                             

 (.131/ 7(، واجملقو  )7/5٩( ان ر  ع ح العزيز )1)
 .نيالسابق ينا صدر  ان ر  (0)
 (.7/5٩( ان ر  ع ح العزيز )3)
 حتقيق  علي بن ةعد العصيقي(. 10٩( ان ر  ت قة االابنة )ل 4)
 (.130/ 7( ان ر  اجملقو  )5)
 (.4/ 3(، وروضة الطالبني )7/٩1". ان ر  اجملقو  )  "وهو ا ره ( قال الاووي6)
 (.423/ 3(، والامم الوهاج )7/٩1اجملقو  )( ان ر  7)
 .نيالسابق ينا صدر  ( ان ر 8)
 .نيالسابق ينا صدر  ان ر  (٩)
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) خلقذه ف وةهُ وين ضعُ ، ) عليه ا شي عهو أعض) يف حقهين ةهُ "  وقال الغزا 
 .(1)"به عالركوب أعض)
 .املخالفة يف اجلهة :احلالة النالنة

 .ئهما الُنسكني ال بد فيه من التعره بصفة أد /(0)ء تقدم أن االستئجار لد
 :ويف هذه احلالة ثالث صور

جيمب  (3)ن[وفميم]، رانالِقم فتن امتنل وجب دمُ  رانإذا استنجره على القِ  :الوىل
 :وقيل قوالن، عليه وجهان
 .(5)جارةعلو شرحب على األج  بطلت ام، (4)أنه ا س أجر  أصرهقا

 ؟ولو كا  ا س أجر يعسراً 
 .(6)"أل  بعضه ي عني أ  يكو  يف احلج ؛عالصو  على األج "  قال البغوي
 .(7)"هو كقا لو عمز عن اأدي والصو  مجيعاً "  وقال ا  و 

 .(8)أنه األج   والثاين
 .(٩)يس رق األج  األجرة بكقاأا وعلى ك  الوجهني

  عنيا أ  يفرد أو ي ق    وإ  خالف

                                                             

 (.1/063( ان ر  إحياء علو  الدين )1)
 /ب(.072هناية اللوحة )( 2)

 .، وا ثبت هو الصواب(ا)وعيق يف ا خطوحب( 3)
 ( أي أ  د  القرا  يكو  على ا س أجر.4)
 (.130/ 7(، واجملقو  )7/5٩(، وع ح العزيز )04٩/ 3ال هري  )( ان ر  5)
 (.130/ 7(، واجملقو  )7/62. ان ر  ع ح العزيز )والاووي ( أ أقف عليه للبغوي، لكن نقله عاه الراععي6)
 حتقيق  علي بن ةعد العصيقي(. 107( ان ر  ت قة االابنة )ل 7)
 (.3/06(، وروضة الطالبني )7/130اجملقو  )( ان ر  8)
 (.07/ 3(، وروضة الطالبني )7/61( ان ر  ع ح العزيز )٩)
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، علذى أنذه يلزيذه أ  يذرد يذن األجذرة حصذة العقذرة قذر عقذد نذ ّ  مث أع جاحلذعن  أعذرد 
 .(1)لوقو  عقرته عن نفسه ؛وهو  قول على يا إدا كانت االجارة على العني

ال شذيء علذذى و ، حذذرا  ابلعقذرة عقذد زاد خذذ اً ىل امإأيذا إدا كانذت يف الريذذة عذن  عذاد 
 .(0)ألنه أ يقر  ؛واحد ياهقا

 .(3)جملاوزته ا يقات بغ  عقرة ؛وإ  أ يعد ععليه د 
 .عيه ا  ف ا  قد  ؟  امةاءة ابلد جتُ وه) حيط شيء ين دلا أ  

 ؛عذذن ا سذذ أجر أ يقذذ  احلذج  إ  كانذذت امجذارة علذذى العذني"  قذذال ا  ذو   وإ  مت ذ 
 .(4)"لوقوعه يف    الوقت ا عني

 .(5)"وهو قيا  يا ةبق"  قال الراععي
عليذه وال علذى ىل ا يقذات عذأحر  ابحلذج عذ  شذيء إعن  عذاد   وإ  كانت على الرية

 .(6)ا س أجر
  وإ  أ يعد عوجها 

 .(7)واحلكم كقا لو اي ث)، أنه لي  خمالف  أحدمها
عيمذ  علذى األجذذ  ، حذرا  ابحلذج يذذن ا يقذاتألنذذه تذرم ام ؛أنذه خمذالف  وأصذرهقا

ويف حذذذط شذذذيء يذذذن األجذذذرة الطريقذذذا  السذذذابقا  عيقذذذا إدا أحذذذر  بعذذذد  .(8)مةذذذاءته ؛الذذذد 
 .جماوزة ا يقات

                                                             

 (.3٩7/ 7(، والبيا  )136/ 0( ان ر  األ  )1)
 (.454/ 1(، وأةىن ا طال  )7/61( ان ر  ع ح العزيز )0)
 (.133/ 7(، واجملقو  )7/61( ان ر  ع ح العزيز )3)
 حتقيق  علي بن ةعد العصيقي(. 106، 105نة )ل ( ان ر  ت قة االاب4)
 (.7/60( ان ر  ع ح العزيز )5)
 (.133/ 7(، واجملقو  )7/60( ان ر  ع ح العزيز )6)
 (.7/60( ان ر  ع ح العزيز )7)
 (.381/ 0(، والغرر البهية )08/ 3( ان ر  روضة الطالبني )8)
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لذرتم ا يقذات  ؛أنذه يلذز  األجذ  د   ودكر أصذراب الشذيخ أا حايذد"  قال الراععي
 .(0)"و  س (1)[باغابن الص]واة بعدس ، أُير به الري را للقِ  ؛وا س أجر د 
 :لو استنجره على أن يفرد :النانية

  عنيا أ  يكو  ا موج عاه حياً أو يي اً   وإ  خالف، عن  أعرد عرام
  عاألج  إيا أ  يقر  أو ي ق    عن  كا  حياً 

عهذو كقذذا ، عذن  كانذت امجذارة علذى العذني عقذد أوقذ  العقذرة يف  ذ  وق هذا  عذن  قذر 
  (4)عقوال  /(3) أنه إ  كا  ا س أجر له حياً  وقد يرّ ، لو اة أجرس للرج وحدس عقر 

 .أهنقا يقعا  عن األج   الصريح اجلديد
 .يق  عن ا س أجر والعقرة لألج  أ  احلج  والثاين

 .(5)وق  الاسكا  يعاً عن ا يت  وإ  كا  يي اً 
 .(7)وقعا عن ا س أجر وم  الد  على األج  (6)]على الرية[ جارةوإ  كانت ام

 .(8)عيه ا  ف ا  قد ؟ وه) حيط له شيء ين األجرة أو يام  ابلد 
عذن  كذا  أيذرس ب ذأخ  العقذرة عقذد وقعذت ، عذن  كانذت االجذارة علذى العذني  وإ  مت  

 .(٩)ين األجرة ايف    وق ها ع د حص ه

                                                             

 (.7/63(، وال صوي  ين ع ح العزيز )( يف ا خطوحب )ابن الص ا1)
 حتقيق  ةلطا  بن علي  ل ةلطا (. 771( ان ر  ا صدر السابق، والشاي) )ل  0)
 /أ(.071هناية اللوحة )( 3)

 (.455/ 1(، وأةىن ا طال  )133/ 7( ان ر  اجملقو  )4)
 ا صدرين السابقني.  "ب  خ ف". ان ر  ( قال الاووي5)
 (.7/64( ةقطت ين ا خطوحب، وال كقلة ين ع ح العزيز )6)
 (.381/ 0(، والغرر البهية )7/64( ان ر  ع ح العزيز )7)
 (.3/08(، وروضة الطالبني )7/133( ان ر  اجملقو  )8)
 (.7/64(، وع ح العزيز )3٩8/ 7( ان ر  البيا  )٩)
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جذذذارة علذذذى الريذذذة وقعذذذا عذذذن ا سذذذ أجر ولذذذذز  أو كانذذذت ام، وإ  كذذذا  أيذذذرس ب قذذذديها
 .(1)ويف احنطاحب بعض األجرة ا  ف ا  قد ، احلج محرا األج  د  إ  أ يعد إىل ا يقات 

عقذر  أو مت ذ  ، "حج ع  عن  مت عت أو قرنت عقد أحسات"  ولو كا  قال لألج 
 .(0)وق  الاسكا  للقس أجر قطعاً 
لصذرة  ؛وق  الاسكا  يعاً عن ا يت ةذواًء قذر  أو مت ذ ، وإ  كا  ا موج عاه يي اً 

 (3)وارثه وإد دنه إين األجايب عاه بغ     احلجو وق
احلكم كممما لممو أمممره فممفممتن امتنممل ، أن يسممتنجره علممى أن يتمتممع :الصممورم النالنممة

 .(4)ران ففعلابلقِ 
 .(5)ابحلج عقد زاد خ اً  ل حرا ىل ا يقات إ  العقرة وعاد عن  قدّ  عرد وإ  أ

ى لفذوات وق هذا ا سذقّ  ؛عن  كانت إجارة عني انفسذخت يف العقذرة  ر العقرةوإ  أخّ 
 .(6)ىع د حص ها ين ا سقّ 

وإ  ، ليذهعىل ا يقذات ل حذرا  ابلعقذرة عذ  شذيء إعذن  عذاد   وإ  كانت علذى الريذة
 .(7)أ يعد ععليه د 

 .حط شيء ين األجرة ا  ف السابقويف 
 .(8)على أنه زاد خ اً  وإ  قر  عقد ن ّ 

                                                             

 (.381/ 0لبهية )(، والغرر ا7/133( ان ر  اجملقو  )1)
 (.7/134( ان ر  اجملقو  )0)
 ( ان ر  ا صدر السابق.3)
 (.3/08(، وروضة الطالبني )7/133(، واجملقو  )7/63( ان ر  ع ح العزيز )4)
 ( ان ر  ا راج  السابقة.5)
 ( ان ر  ا راج  السابقة.6)
 (.454/ 1(، وأةىن ا طال  )08/ 3( ان ر  روضة الطالبني )7)
 (.3٩3/ 0(، وحاشية اجلق) )7/133(، واجملقو  )135/ 0ان ر  األ  )( 8)
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 .(1)مث إ  عدد األععال للاسكني ع  شيء عليه
 ؟وإ  أ يعددها عه) حيط شيء ين األجرة ل ق صار لألععال

 .(0)ال  أظهرمها  عيه وجها 
 ؟م  الد  على ا س أجر أليرس به أو على األج  (3)ه)(و )

ولذذذو طذذذاف طذذذواعني وةذذذعى ةذذذعيني أ ، وجهذذذا  كذذذالوجهني ا  قذذذديني يف عكسذذذهعيذذذه 
 .(4)يسقط عاه الد 
العذدول عذن اجلهذة ا ذأيور ذذا اىل   هذا  وا سا ) كلهذا يشذرتكة يف أ ّ "  قال الراععي

 .(5)"وأورد عليه إشكاالً ،    قادا يف وقو  الاسكني عن ا س أجر
مليم   /(6)جارم فتن كان  اإل، للعمرم فحج وفاعتمر ألو استؤجر للحج   :فرع

وإن كانمممم  عممممن حممممي وقممممع عممممن الجممممري وال يسممممتحق شمممميئاً مممممن ، وقممممع عممممن امليمممم 
 .(7)الجرم

  

                                                             

 (.381/ 0(، والغرر البهية )7/133( ان ر  اجملقو  )1)
 (.7/133(، واجملقو  )7/63( ان ر  ع ح العزيز )0)
 ( يف ا خطوحب )وقال(، وا ثبت هو الصواب؛ ليس قيم الك  .3)
 (.7/133)(، واجملقو  7/64( ان ر  ع ح العزيز )4)
( وهو  "أّ  يا يراعى امد  يف أصله يراعى يف تفاصيله ا قصودة، عندا خالف كا  ا أيت به    5)

 (.7/64ا أدو  عيه". ان ر  ع ح العزيز )
 /ب(.071هناية اللوحة )( 6) 

 (.7/133(، واجملقو  )064/ 4( ان ر  احلاوي الكب  )7)
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 .املخالفة املفسدم :احلالة الرابعة
 عيلزيذذذه الكفذذذارة، إليذذذه األول عسذذذد حمذذذه وانقلبذذذت علذذذو جذذذاي  األجذذذ  قبذذذ) ال رلذذذ)

 .(1)ا اصول الري قط  به اجلقهور وهرا ا ره  .وا ضي عيه
أل  العبذذذذذادة  ؛أنذذذذذه ال يفسذذذذذد ويبقذذذذذى صذذذذذريراً واقعذذذذذاً للقسذذذذذ أجر  وعيذذذذذه قذذذذذول  خذذذذذر

 .(0)للقس أجر ع  تفسد بفع)   س
عالقضذذاء يقذذ  عذذن  ىعذذن  قضذذ، ىل القضذذاءإيابغذذي أ  يكذذو  يوقوعذذاً "  وقذذال القاضذذي

 .(3)"وال كفارة وال قضاء على األج ، موج عاها 
 .(4)وعليه القضاء والبدنة ورد األجرة، ىل األج إجارة انصرف الفاةد سخت اموإ  عُ 

والقضذاء ، العني انفسخت ويلزيذه رد األجذرة جارة علىإ  كانت ام  وعلى ا ره 
 .(5)الري أييت به يق  عاه

 ؟والقضاء الري أييت به يق  عاه أو عذن ا سذ أجر، وإ  كانت على الرية أ يافسخ
  وقي) قوال   عيه وجها 

 .(6)عاه  أصرهقا
عيقضي عن نفسه يف السذاة الثانيذة مث حيذج ، ععلى هرا يلزيه حمة أخرع للقس أجر

 .(7)و   هاأأو ياي  ين حيج عاه يف ةاة القضاء ، ا س أجر يف أخرععن 

                                                             

 (.7/134)(، واجملقو  136/ 0( ان ر  األ  )1)
 (.0٩/ 3(، وروضة الطالبني )7/66( ان ر  ع ح العزيز )0)
 (.057ل  ( ان ر  تكقلة ا طل  العا  )ك اب احلج3)
 (.023(، وهناية الزين )ل  055/ 3(، وهناية ا  اج )33/ 4( ان ر  حتفة ا  اج )4)
 (.000/ 0)(، ويغ  ا  اج 7/134( ان ر  اجملقو  )5)
 (.0٩/ 3(، وروضة الطالبني )7/66( أي   عن األج . ان ر  ع ح العزيز )6)
 (.3/0٩(، وروضة الطالبني )7/134( ان ر  اجملقو  )7)
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وهذذرا يف ، وحيذذث ال يافسذذخ ثبذذت للقسذذ أجر ا يذذار، يقذذ  عذذن ا سذذ أجر  واثنيهقذذا
 .(1)عن ا عضوب احلج

لوليه الوجها  ا  قذديا  ععاذد العذراقيني يثبذت  ثبوت ا يار فىع  عن  كا  عن ييت
 .(0)وعاد ا راةانيني ال، ا يار

ىل نفسمممه ظنممماً منمممه أنمممه إحمممرام لمممو أحمممرم عمممن املسمممتنجر مث صمممرف اإل: اخلامسمممة
 .(3)  ينصرف، على هذا الظن وأمت احلج، ينصرف

 .(4)أنه يس رقها  أصرهقا  األجرة قوال  هويف اة رقاق
اغ ليصبغه عأيسذكه لافسذه وجرذدس وصذبغه   ثوابً إىل صبّ دعوهو كا  ف عيقا إدا 
 ؟(5)مث ردس ه) يس رق األجرة

يسذذذا يذذذن  خذذذروكذذذا  ف عيقذذذا إدا اةذذذ ؤجر أل، مهذذذا يبايذذذا  عليهذذذا"  يذذذا وقذذذال ام
 .(7)"عقصد العق) لافسه، جرته ياهاا أللوم وجعل (6)يعد 

  

                                                             

 (.0٩/ 3(، وروضة الطالبني )7/67( ان ر  ع ح العزيز )1)
 ، وياعه العراقيني.ا راةانيني قالوا بثبوت ا يار(  أ  7/134يف اجملقو  ) ( لكن يا دكرس الاووي0)
 (.4/54(، والبيا  )4/3٩1( ان ر  هناية ا طل  )3)
 (.7/134(، واجملقو  )327/ 3( ان ر  شرا يشك) الوةيط )4)
 (.71/ 7(، وكفاية الابيه )7/67( ان ر  ع ح العزيز )5)
عِد   يكا  اة خراج 6)

َ
ا عاد  مبعىن )ا امم(. وا عد  يكا  ك) شيء يكو  عيه أصله ويب دؤس؛ ( ا 

 (.18/ 0(، وا كم وا يط األع م )10٩/ 0هتري  اللغة )حنو يعد  الره  والفضة واألشياء. ان ر  
 (.4/3٩1( ان ر  هناية ا طل  )7)
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 :إذا مات الجري يف أثناء احلج: السادسة
    عليه يقدية وهيوقدّ 

هذ) مذوز لغذذ س أ  يبذ  علذذى حمذه إبجذذارة  أ  احلذاج لافسذه إدا يذذات يف أثاذاء احلذذج
  (1)عيه قوال ؟ أو   ها وأييت ببقية األعقال

 .(0)نعم :القدمي
 .(3)ا ا  :الصحيح واجلديد

، يف جذذذواز الباذذاء علذذى األدا  وا طبذذذة واالةذذ خ ف يف الصذذذ ة /(4)ومهذذا كذذا  ف
 .(5)خم لف الصريحلكن 

حمذذاج يذذن ترك ذذه إ  كذذا  ووجذذ  ام، ال يف الثذذوابإ ا ذذأيت بذذهحذذبط   ععلذذى اجلديذذد
 .(6)وإ  كا  تطوعاً أو أ يس ط  إال يف هرس الساة أ م ، اة قر يف دي ه احلج

  الاا ذذذ  احلذذذ ل عُيرذذذرِ ، حذذذرا  ابحلذذذج ابهبٍ   اتفذذذق ا ذذذوت ووقذذذت امإ  وعلذذذى القذذذدمي
وأييت ببقيذة ، كذا  وقذف  (7) ]إ [ وال يقذف، ابحلج ويقف بعرعة إ  أ يكذن األصذ) وقذف

 .(8)وال أب  بوقو  إحرا  الاا   دو  ا يقات، األعقال
  عيه وجها  ؟حير  عبمَ ، الاررحرا  ابقياً بطلو  عمر يو  وإ  أ يكن وقت ام

 .(٩)حير  ابحلج  أصرهقا

                                                             

 (.7/135(، واجملقو  )7/68( ان ر  ع ح العزيز )1)
 (.32/ 3(، وروضة الطالبني )4/378ا طل  )( ان ر  هناية 0)
 (.0/064(، والغرر البهية )7/135( ان ر  اجملقو  )3)
 /أ(.070هناية اللوحة )( 4) 

 (.7/68( ان ر  ع ح العزيز )5)
 (.32/ 3(، وروضة الطالبني )4/378( ان ر  هناية ا طل  )6)
 (.7/135( ةقطت ين ا خطوحب، وال كقلة ين اجملقو  )7)
 (.7/135(، واجملقو  )7/68ان ر  ع ح العزيز )( 8)
 (.0/064(، والغرر البهية )7/135( ان ر  اجملقو  )٩)
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وال يبيذت ، وةذعيه نذه عذن طذواف احلذجائومز ، حير  بعقرة مث يطذوف ويسذعى  والثاين
 .(1)لكن م ا  ابلد ، ألهنقا ليسا ين أععال العقرة ؛وال يريي

  ولو يات بني ال رللني
 .(0)  الاساءرِّ وإمنا حيُ ، ملا ب  والقَ   اللُ رِّ حير  الاا   إحراياً ال حيُ   ععلى األول

 .(3)ابلد  ج  يا بقيميكا   ؛اي اعت الايابة  ولو يات بعد ال رللني
 .(4)"وأوهم بعضهم إجراء ا  ف عيه"  قال الراععي
 :فله ثالثة أحوال احلجفتذا مات الجري يف ، ىل املقصودإرجعنا 
ففممي اسممتحقاقه ، ن يكممون بعممد الشممروع يف العمممال وقبممل الفممراغ منهمما: أأحممدها

 .(5)ال  أحدمها :شيئاً من الجرم قوالن
ىل أ  هذذذرا العقذذذد يل رذذذق إومهذذذا راجعذذذا  ، (6)أنذذذه يسذذذ رق بقذذذدر عقلذذذه  وأصذذذرهقا

 .(7)جارات أ  ابجلعاالتابم
 .(8)ىل القدميإوعديه ، ىل اجلديدإونس  بعضهم االة رقاهب 

 ؟ه) موز وباامها بعضهم على أ  البااء على احلج
 .(٩)وإ  ياعااس أ يس رق شيئاً ، إ  جوز س اة رق بقسطه يا عق)

                                                             

 (.32/ 3(، وروضة الطالبني )18/ 4) ( ان ر  ةر ا ره 1)
 (.078/ 11(، وكفاية الابيه )7/6٩( ان ر  ع ح العزيز )0)
 (.0/064(، والغرر البهية )32/ 3( ان ر  روضة الطالبني )3)
 (.7/6٩( ان ر  ع ح العزيز )4)
 (.7/136(، واجملقو  )4/074( ان ر  احلاوي )5)
 (.0/064(، والغرر البهية )31/ 3". ان ر  روضة الطالبني )  "هرا هو ا ره ( قال الاووي6)
 (.7/136(، واجملقو  )7/72لعزيز )( ان ر  ع ح ا7)
 ( ان ر  ا صدرين السابقة.8)
 (.7/72( ان ر  ع ح العزيز )٩)
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 .(1)والقدمي خم لف عيهقا ىل اجلديدإوا اسوب  الصريح ف أب ّ عّ وضُ 
إ  جذوز س اةذ رق األجذ  "  عقذال، يا  علذى جذواز الباذاء علذى وجذه  خذروباامها ام

 .(0)"وإ  أ  ّوزس عفي اة ربابه قسطاً ين األجرة القوال ، قسطاً ين األجرة قطعاً 
 .(3)عرهب يف جراي  القولني بني أ  يكو  ا وت بعد الوقوف أو قبلهوال 

 .(4)أنه إ  يات بعدس اة رق قطعاً   وعيه وجه بعيد
 .(6)األعقال وحدها /(5)عاألجرة توز  على، عن  قلاا يس رق قسطاً ين األجرة

 .(7)عال وزي  عليهقا يعاً ، "ليرج ع  ين بلد كرا"  وإ  قال
  

                                                             

 ( ان ر  ا صدر السابق.1)
 (.4/382( ان ر  هناية ا طل  )0)
 (.31/ 3(، وروضة الطالبني )7/71( ان ر  ع ح العزيز )3)
 (.31/ 3(، وروضة الطالبني )7/136( ان ر  اجملقو  )4)
 /ب(.070هناية اللوحة )( 5) 

 يف ا سألة قولني  األول  أ  األجرة توز  على األعقال عقط. ( دكر الاووي6)
والثاين  أهنا توز  على األعقال وعلى قط  ا ساعة يعاً، وبني أنه قول األكثرين وأنه أظهرمها.  

 (، 4/382ين السابقني، وهناية ا طل  )صدر ان ر  ا 
 (.31/ 3(، وروضة الطالبني )7/71( أي  على األعقال وعلى قط  ا ساعة. ان ر  ع ح العزيز )7)
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ففممي اسممتحقاقه ، حممرامأن يكممون موتممه بعممد الشممروع يف السممري وقبممل اإل :النانيممة
 .(1)شيئاً من الجرم يف مقابلة السري خالف مرتب على اخلالف يف الول

 .(0)وهو ا اصول الصريح، ة رقاهبوأوىل هاا بعد  ام
 (5)القرايطذذذذة (4)[ز ]ألذذذابالةذذذذ رقاهب وبذذذه  (3)يفرَ يذا وأبذذذذو بكذذذر الَصذذذ صذذذطخريوأعذذذن ام

 .(6)احلميج ابلكوعة
 .(7)وصرح ابن عبدا  ال فصي) ا  قد  يف الطريق الثاين

                                                             

 (.7/136(، واجملقو  )16/ 4) ( ان ر  ةر ا ره 1)
 (.366/ 7(، والبيا  )0/135( ان ر  األ  )0)
، الفقيه الشاععي البغدادي، ين أصراب الوجوس، ابلص يف( هو أبو بكر دمحم بن عبد هللا، ا عروف 3)

أخر الفقه عن أا العبا  بن ةريج، كا  يقال إنه أعلم خلق هللا تعاىل ابألصول بعد الشاععى. 
ه(. 332وين تصانيفه شرا الرةالة، وك اب يف اممجا ، وك اب ىف الشروحب، تويف ةاة )

َريف   بف ح الصاد ا هقلة وةكو  الياء ا ثااة ين حت ها وع ح الراء وبعدها عاء، هرس الاسبة والَصيذا
/ 4(، ووعيات األعيا  )186/ 3يشهورة  ن يصرف الد ن  والدراهم. ان ر ، طبقات السبكي )

 (.4٩)ل   (، والعقد ا ره 5٩6/ 7(، واتريخ امة   )1٩٩
 ا خطوحب )جز (، وا ثبت هو الصواب ا ق ضي لسياهب الك  . ( يف4)
  عرقة دياية ابطاية، تس اد يف يبد ها األةاةي إىل أ  لك) ظاهر ابطن، عآايت القر   أا ( القرايطة5)

ين الفكر ظاهر وأا ابطن وال يعرف هرا الباطن إال اميا  العلوي، وا ره  الباط  ياردر 
الفارةي ا بيث الفاةد، وهم عرقة ضالة ياررعة، ادعوا ال شي  يف بداي هم إىل اممساعيلية، مث دعوا 
إىل أنفسهم وتفرقوا إىل ِعَرهب، ويُاسبو  إىل يؤة  دول هم محدا  بن األشعث ا لق  بذ )قريط(، 

ةاة  عم احلركة يف الكوعةوهو ي  األص) تلقى الباطاية ين عارةي يدعى حسني األهوازي، وقد تز 
(، ويوجز ال اريخ امة يي ين عهد  د  ٩0٩/ 0هذ. ان ر  بغية الطل  ىف اتريخ حل  ) 087

 (.02٩إىل عصر  احلاضر )ل  
 (.31/ 3(، وروضة الطالبني )7/70( ان ر  ع ح العزيز )6)
أنه قال  إ  قال  "اة أجرتا ل رج ع "، أ يس رق. وإ  قال   ( يقصد يا نُق) عن ابن ةريج7)

 (.31/ 3(، وروضة الطالبني )7/137"ل رج ين بلد كرا"، اة رق بقسطه. ان ر  اجملقو  )
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وأ يكذذذن لورثذذة األجذذذ  ، جذذارة علذذذى العذذني انفسذذختويف كذذ  احلذذال ني إ  كانذذذت ام
 .(1)وللقس أجر أ  يس أجر   س، وال االة ئمار احلج

 ؟وه) له أ  يس أجر ين يب  على ععله يف احلالة األوىل
 .(0)إ  جوز س جاز وإال ع ، على قول البااء يف احلج  ياب

دياذاً يف ديذة األجذ  يذوىف يذن  ويبقى احلذج، جارة على الرية أ يافسخوإ  كانت ام
وإ  حمذوا عاذه عذن  أيكذن دلذا يف ، ولورث ذه أ  يسذ أجروا يذن حيذج عذن ا سذ أجر، ترك ه

ىل السذذاة األخذرع ثبذذت للقسذذ أجر إوإ  أ يكذذن و خذر ، تلذا السذذاة لبقذاء الوقذذت عذرام
 .(3)ا يار

 ؟يورثهم يف احلالة األوىل (4)[على]وه) أم البااء 
 .(5)وي قوا عن  جوز س علهم أ  يايبوا، على القولني يف جواز البااء يف احلج ب اي
حرايذذذذذه بذذذذذني ال رللذذذذذني كقذذذذذا إويف حكذذذذذم  ؟ رِ حُيذذذذذ (7)()بَِ  (6) الكذذذذذ   يف أ  الاا ذذذذذ و 
 .(8)تقد 

  

                                                             

 (.0/064(، والغرر البهية )7/137( ان ر  اجملقو  )1)
 (.31/ 3(، وروضة الطالبني )4/382( ان ر  هناية ا طل  )0)
 (.0/064(، والغرر البهية )366/ 7( ان ر  البيا  )3)
 ( يف ا خطوحب )ععلى(، وا ثبت هو الصواب.4)
 (.31/ 3(، وروضة الطالبني )7/136( ان ر  اجملقو  )5)
 ( بياض يف ا خطوحب مبقدار كلقة واحدة.6)
 (.7/70( يف ا خطوحب )مث(، وال صوي  ين ع ح العزيز )7)
 (.31/ 3(، وروضة الطالبني )7/70العزيز )( ان ر  ع ح 8)
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 :أن يكون بعد فراغ الركان وقبل فراغ ابقي العمال :النالنة
وجذ  جذ  البذاقي ابلذد  ، ءالباذا (1)(زِ َمُذ)عن  عات وق ها أو أ يفت لكذن أ   ا رعيُ 

ويف رد شذذذيء يذذذن األجذذذرة ا ذذذ ف السذذذابق عذذذيقن أحذذذر  بعذذذد جمذذذاوزة ، (0)يذذذن يذذذال األجذذذ 
 .(3)الرد  وا ره ، ا يقات وأ يعد إليه وج س ابلد 

جذذذارة علذذذى العذذذني انفسذذذخت يف عذذن  كانذذذت ام، وكذذذا  وق هذذذا ابقيذذذاً  ءوإ  جذذّوز  الباذذذا
األعقذذال الباقيذذة ووجذذ  رد قسذذطها يذذن األجذذرة ويسذذ أجر ا سذذ أجر يذذن يريذذي ويبيذذت وال 

 .(4)د  يف تركة األج 
، حذرا ىل امإوإ  كانت يف الرية اة أجر وارث األج  ين يريذي ويبيذت وال حاجذة 

 .(5)الد  وال رد شيء ين األجرةع  يلز  
فمتن حتلمل فالمذي أتمى بمه يقمع ، (6)حصمر الجمري فلمه التحلملأُ لو : احلالة السابعة
 :وجهان /(7)فيه ؟عنه أو عن املستنجر

 .(٩)عليه (8)حصارود  ام، عن ا س أجر  أصرهقا

                                                             

 (يف ا خطوحب )موز(، وا ثبت هو الصواب حس  قواعد اللغة.1)
 (.7/137(، واجملقو  )366/ 7( ان ر  البيا  )0)
 ( ان ر  ا صادر السابقة.3)
 (.0/064(، والغرر البهية )30/ 3( ان ر  روضة الطالبني )4)
 ( ان ر  ا صادر السابقة.5)
 (.1٩/ 4) (، وةر ا ره 4/075ن ر  احلاوي )( ا6)
 /أ(.073هناية اللوحة )( 7) 

  لغًة  ا ا  واحلب ، قال األزهري  "قال أه) اللغة  يقال  ن ياعه خوف أو يرض ين ( امحصار8)
 و ن ُحب  ُحصر عهو  صور". ال صرف أُحصر عهو ُ َصر

واصط حاً  أ  حُيب  احلاج عن بلوغ ا ااةا مبرض وحنوس. ان ر  حترير ألفاظ ال ابيه )ل   
 (.10(، وال عريفات )ل  35(، وطلبة الطلبة )ل  014/ 1(، والا م ا س عرب )161

 (.07٩/ 11(، وكفاية الابيه )7/137( ان ر  اجملقو  )٩)
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يذذن األجذذرة ا ذذ ف ا  قذذد  عيقذذا إدا يذذات وال قضذذاء عليذذه وال ويف اةذذ رقاقه شذذيئاً 
 .(1)على ا س أجر

وإ  كانذت ، ةذ   قذد اةذ قرت قبذ) هذرس السذاة بقذي االةذ قراروإ  كانت حمذة ام
 .(0)ة طاعة يف هرس الساة ةقطتام

كقذذا لذذو أعسذذدس ،  ليذذهإ ان قذذ) احلذذج وإ  أ ي رلذذ) ودا  علذذى إحرايذذه حذذن عاتذذه احلذذج
 .(3)وعليه د  الفوات

حصذار انقلذ  ا ذأيت إولو حص) الفذوات باذو  أو  خذ  عذن القاعلذة وحنوهذا يذن  ذ  
 .(4)وال يس رق األج  شيئاً يف يقابلة عقله على ا ره ، ىل األج  أيضاً إبه 

 .(5)عيه ا  ف ا  قد  يف ا وت عوياهم ين أجر 
عيذذذذذه قذذذذذوال   ؟ليذذذذذهإحذذذذذرا  وهذذذذذ) لذذذذذه يذذذذذن األجذذذذذرة بقذذذذذدر عقلذذذذذه إىل حذذذذذني انقذذذذذ ب ام

   .(6)ياصوصا 
  

                                                             

 (.30/ 3(، وروضة الطالبني )7/73زيز )( ان ر  ع ح الع1)
 (.7/137( ان ر  اجملقو  )0)
 (.7/73(، وع ح العزيز )3٩3/ 7( ان ر  البيا  )3)
 (.082/ 11(، وكفاية الابيه )30/ 3( ان ر  روضة الطالبني )4)
 ( ان ر  ا صادر السابقة.5)
هكرا ين  عن الشيخ أا حايد ( أ أقف على ن  ل يا  الشاععي يف دلا، لكن حكاس الاووي6)

 (.137/ 7ان ر  اجملقو  )   إيراد للاصني. 
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، االً مممن ذمممي لمميحج عليهممامِجمم كممري املسمملمُ ال أبس أن يُ " :قممال الشممافعي :فممرع
 وإذا كمممان لممه عبمممدٌ ، حيفظهممافيوجمممه مممع مجالممه مسممملماً ، ال يمممدخل احلممرم لكممن الممذمي
   .(1)"دخاله معه احلرمإوال جيول ، فه يف احللنصراي خلّ 
وأممما ،   يصممح لممو اسممتنجر رجممالً لممزايرم قمم  النمميب " :قممال املمماوردي: فممرع اثن

وإن  ، عليهممما فمممتن كانممم  علمممى  مممرد الوقممموف عنمممد القممم  ومشممماهدته   تصمممح اجلعالمممة
 .(0)"وال يضر اجلهل بنفس الدعاء، كان  على الدعاء عنده صح 
  

                                                             

 (.13٩/ 7. ان ر  ا صدر السابق )عن الشاععي (أ أقف عليه يف األ  وال ا خ صر، لكن حكاس الاووي1)
 (.076/ 4( ان ر  احلاوي الكب  )0)

السفر وشد الرحال ال موز إال إىل ا ساجد الث ثة، وق  الايب ملسو هيلع هللا ىلص إمنا يُزار تبعًا ال قصدًا،  تنبيه: 
عياض والقاضي حسني وإيا  احلريني.  وا قصود هو ا سمد. وهرا هو الري اخ ارس القاضي

 (.65/ 3(، وع ح الباري )٩/126على يسلم) ان ر  شرا الاووي
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 املقدمة النانية للحج
 (1)النظر يف املواقي 

 .(0)والعمرم ينقسم إىل لماي ومكاي وميقات احلج
حمممرام ابحلمممج شممموال وذو القعمممدم وعشمممر ليمممال ممممن ذي فوقممم  اإل :أمممما الزمممماي

 .(3)احلجة
حذذرا  ويا هذذي وقذذت ام، (4)حذذرا أهنذذا ليسذذت يذذن أوقذذات ام  ويف الليلذذة العاشذذرة وجذذه

ومذذذوز أ  يكذذذو  هذذذرا الوجذذذه صذذذادراً لذذذن يقذذذول أهنذذذا ليسذذذت وق ذذذاً ، (5)ابنقضذذذاء يذذذو  عرعذذذة
 .(6)للوقوف

 .(7)م أهنا وقت الوقوفوإ  ةلّ ، صاحبه يقول به يق ضي أ ّ  وك   الغزا 
 .(8)ىل القدميإونسبه بعضهم ،   دا احلمة كله وقت له  أوعيه قول

                                                             

( ا واقيت  لغًة  مج  ييقات، وأصله  ِيوقات، ابلواو، عقلبت الواو ايء النكسار يا قبلها، وأرا 1)
 ظهرت يف اجلق ، عقي)  يواقيت، وأ يق)  يياقيت. وهو القدر ا دد للفع) ين الزيا  وا كا . 

ويكاهنا عنط قه عليه حقيقي. وأصله  الزيا ، مث توة  عيه عأطلق على وشرعًا هاا  زين العبادة       
(، 33/ 4(، وحتفة ا  اج )50/ 1(، والا م ا س عرب )667/ 0ا كا . ان ر  ا صباا ا ا  )

 (.055/ 3وهناية ا  اج )
 .الم يصح أ  يق  عيها امحرا  يف احلج  يقصد به الفرتة الزياية ( ا يقات الزياين0)
إال وهو  ا كانية الم م  أ  ال ي ماوزها قاصد احلج وأيا ا يقات ا كاين  عيقصد به احلدود   

 (.10٩/ 0 ر . ان ر  الفقه ا اهمي على يره  االيا  الشاععي )
 (.367/ 1(، وا هرب )72(، وال ابيه )ل  15٩/ 8) ( ان ر  خم صر ا زين3)
 (.37/ 3(، وروضة الطالبني )4/164( ان ر  هناية ا طل  )4)
 (.140/ 7(، واجملقو  )382/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 5)
 (.٩/7٩(، وكفاية الابيه )7/74( ان ر  ع ح العزيز )6)
 (.626/ 0( ان ر  الوةيط )7)
 (.405/ 3(، والامم الوهاج )140/ 7(، واجملقو  )61/ 4( ان ر  البيا  )8)
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 .(1)وال ي هر أرا ا  ف عا دة  قال كث  ين أصراباا
 .(0)"عننه يلزيه د ، عاضة عن دي احلمةطواف امر ي هر إدا أخّ "  العبدريوقال 

الطذذواف وإ   /(3)عذذن  الذذد  عاذد  ال يوجذذ  ب ذذأخ  ؛ولذذي  كقذا قذذال"  قذال الاذذووي
 .(4)"رس ةانيأخّ 

، إال عيهذذا أنذذه ال مذذوز إيقذذا  شذذيء يذذن أععذذال احلذذج  ويعذذىن كذذو  هذذرس أشذذهر احلذذج
 .(5)أحر  به يف   ها انعقد عقرة حرا  عن وكرا ام

 ذذ  ويسذذ ثىن ياذذه ا  ق ذذ  ، (6)ويذذهرا حذذرا  يذذو  ال ذَّ لكذذن يسذذ ر  لذذه ام، وا كذذي كغذذ س
 .(7)الواجد للهدي على يا ةيأيت

 .(8)عمقي  الساة وقت أا وأما العمرم
وأاي  العيذدين وال شذريق وأوقذات كراهذة   يف أشهر احلج كرس يف شيء ياها ةواءة وال يُ 

 .(٩)الص ة و  ها
وهذي عيذه أعضذ)  ويف ريضذا ، س ر  يف مجيذ  السذاة كاةذ رباذا يف أشذهر احلذجتُ و 

 .(12)ياها يف   س
                                                             

 (.146/ 7(، واجملقو  )7/75( ان ر  ع ح العزيز )1)
 (.146/ 7)( ان ر  اجملقو  0)
 /ب(.073هناية اللوحة )( 3) 

 ( ان ر  ا صدر السابق.4)
 (.72(، وال ابيه )ل  08/ 4( ان ر  احلاوي الكب  )5)
اء وَيهضو  ِإىل ( يو  ال ذَّراوية6)

َ
  هو اليو  الثاين ين دي احلمة، مسِّي به؛ أِلَ  احلّماج يَذ َذَروَّوا  به ين ا 

اء، وُيسقى يو  الاقلة؛ الن قاأم عيه ين يكة إىل ِيىن. 
َ
 ِيىن وال ياء ذا، عي زّودو  رِيَّهم ين ا 

 (300/ 0(، والغرر البهية )005/ 15ان ر  هتري  اللغة )      
 (.1٩6/ 7 ر  اجملقو  )( ان7)
 (.167(، و اية البيا  )ل  157/ 0( ان ر  األ  )8)
 (.7/148(، واجملقو  )7/76( ان ر  ع ح العزيز )٩)
 (.7/148(، واجملقو  )7/76(، ع ح العزيز )61/ 4( ان ر  البيا  )12)
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]بذذذ) يسذذذ ر  امكثذذذار ياهذذذا يف مجيذذذ    عذذذأكثر يف السذذذاة الواحذذذدة اتكذذذرس عقذذذر وال يُ 
 .(0)ب) يف اليو  الواحد (1)الساة[

ودلا يف ا ذر  ابحلذج ال يصذح ، وقد ي ا  يف بعض الساة لعارض ال بسب  الوقت
 .كقا ةيأيت يف إحرا  القادف،  (3)على ا ره  حرا  عيها قب) الشرو  يف ال رل)ياه ام

 .(5)للقبيت والريي قطعاً  (4)(ىن)مبوكرا ال يصح له عق  ال رللني إدا عكف 
مث  وعذذارهب يذذىن - اثين أاي  ال شذذريقيف وهذذو بعذذد الريذذي  - عأيذذا إدا نفذذر الافذذرة األوىل

 .(6)لي ً أو هناراً ععقرته صريرة أحر  بعقرة يف ابقي أاي  ال شريق
]إال يف وال ياعقذذذد إحرايذذذه (7)]حيذذذر  بعقذذذرة[وال ي صذذذور ح ل"  قذذذال الشذذذيخ أبذذذو دمحم

 .(٩)"على الصريح (8)هرس الصورة[
لعذذذذد  أهلي ذذذذه ال لعذذذذذارض كقذذذذا يف حذذذذذق  ؛وقذذذذد مذذذذاب عاذذذذذه أب  عذذذذد  االنعقذذذذاد هاذذذذذا

 .(12)الكاعر
 (11)"وموز أ  يقيم على إحرايه ابلعقرة أبداً ويكقلها ين شاء"  قال البادنيمي

                                                             

العا  )ك اب (، وتكقلة ا طل  147/ 7( يف ا خطوحب )امكثار ياها(، وال كقلة ين اجملقو  )1)
 (.0٩1ل  احلج

 (.458/ 1(، وأةىن ا طال  )147/ 7(، واجملقو  )63/ 4( ان ر  البيا  )0)
 (.7/148(، واجملقو  )7/77( ان ر  ع ح العزيز )3)
 (.37/ 3( يف ا خطوحب ) ىن(، وال صوي  ين روضة الطالبني )4)
 (.003/ 0  اج )( ان ر  ا صدر السابق، ويغ  ا5)
 (.74/ 4(، والبيا  )08/ 4". ان ر  احلاوي الكب  )  أب  "فرج ين ِيىن قب) الغروب( وقّيدس العقراين6)
 (. 148/ 7( ةقطت ين ا خطوحب، وال كقلة ين اجملقو  )7)
 ( ةقطت ين ا خطوحب، وال كقلة ين ا صدر السابق.8)
 ا صدر السابق.( ان ر  ٩)
 ( ان ر  ا رج  السابق.12)
 (.077/ 0(، والغرر البهية )443/ 3(، والامم الوهاج )77/ 7( ان ر  كفاية الابيه )11)
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 :فروع
يف موضمع  ونمصّ  .(1)لو أحرم ابحلمج يف غمري أشمهره فقمد ممر أنمه ال ينعقمد :الول

 .(3)على أنه يتحلل بعمل عمرمويف  خر . (0)على أنه يكون عمرم
ويف انعقذذذذذاد عقرتذذذذذه ثذذذذذ ث ، وال خذذذذذ ف أنذذذذذه ياعقذذذذذد إحرايذذذذذه وأييت أبععذذذذذال العقذذذذذرة

  (4)طرهب
ةذ   عذن  كانذت عليذه عقذرة ام، أنه ياعقد عقذرة  أصرهقا  أ  عيه قولني  أظهرها
عذ  تسذقط ذذا عاذذه  عقذذرةلكاذه ي رلذ) بعقذ) ، ال تاعقذد عقذذرة  واثنيهذا .(5)ةذقطت ذذرس

 .(6)ة   إ  كانت عليهعقرة ام
 لكذذذن األظهذذذر ؟ومهذذذا كذذذالقولني عيقذذذا لذذذو أحذذذر  ابلصذذذ ة قبذذذ) وق هذذذا هذذذ) تاعقذذذد  علذذذة

 .(7)أهنا ال تاعقد  علة إ  كا  عا اً ابحلال  هاام
 .(8)القط  ابلقول الثاين :والناي
، ىل العقذذرة كذذا  عقذذرة صذذريرةإن  صذذرعه عذذ /(٩)،يبهقذذاً  أ  إحرايذذه ياعقذذد :والنالممث

 .ني على هاتني احلال نيونزلوا الاصّ . (12)وإ  أ يصرعه حتل) بعق) عقرة
                                                             

 (.37/ 3(، وروضة الطالبني )041/ 4( ان ر  احلاوي الكب  )1)
 (.15٩/ 8) (، وخم صر ا زين168/ 0( ان ر  األ  )0)
 (.010/ 3(، وحلية العلقاء )164/ 4( ان ر  هناية ا طل  )3)
 (.7/148(، واجملقو  )7/77( ان ر  ع ح العزيز )4)
 (.3/450( ان ر  ا صادر السابقة، والامم الوهاج )5)
 (.7/77(، وع ح العزيز )381/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 6)
 (.81/ 7(، وكفاية الابيه )4/165)(ان ر  هناية ا طل  7)
(، واجملقو  7/78( أي  أنه ي رل) أبعقال عقرة وال حتس  له عقرة. ان ر  ع ح العزيز )8)

 (.37/ 3(، وروضة الطالبني )7/148)
 /أ(.074هناية اللوحة ) (9) 

 ( ان ر  ا راج  السابقة.12)
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  إحراياً يطلقًا عطريقا  (1)ولو أحر  قبلها
جذذذه أبذذذو علذذذي وخرّ . (0)أ  إحرايذذذه ياعقذذذد بعقذذذرة -وقطذذذ  بذذذه اجلقهذذذور -  أصذذذرهقا

 مث أدخذ) عليهذا احلذج على وجهني أيتيا  عيقا إدا أحر  ابلعقرة قب) أشهر احلج يِساامال
 ؟(3)يف أشهرس ه) موز

خت  بني أ  معله حمذاً أو عقذرة  أشهر احلج تعندا دخل، عن  جوز س انعقد يبهقاً 
 .(5)(4)أبو عبدهللا اِ ضاريوبه قال ، أو قرا ً 

 .(6)وإ  ياعااس انعقد بعقرة
 .(7)"والصواب األول"  قال الاووي
مث شم  همل أحمرم حبمج ، لو أحرم قبمل أشمهر احلمج" :قال صاحب البيان :الناي
 ؟أو عمرم

 .عهي عقرة قطعاً 
 ؟أو قبلها وإ  أحر  ابحلج وشا ه) كا  إحرايه يف أشهر احلج

 .(8)"كا  حماً   رييقَ قال الصَ 
  
                                                             

 .( أي  قب) أشهر احلج1)
 (.38/ 3(، وروضة الطالبني )7/78ان ر  ع ح العزيز )( 0)
 (.45/ 3(، وروضة الطالبني )7/171( ان ر  اجملقو  )3)
ا روزي، كا  ين أةاطني  -ياسوب إىل بعض أجدادس  -( هو أبو عبد هللا دمحم بن أمحد اِ ضاري 4)

دا حف  شيئا ال يكاد ياساس، وهو صاح  وجه يف ، يضرب بركا ه وقوة حف ه ا ث)، وإا ره 
، وتفقه عليه مجاعة ياهم أبو الشاشي ، تفقه على القفال، له وجوس  ريبة نقلها ا راةانيو ا ره 

علي الدقاهب والقفال الصغ .كا  يوجودا يف ةاة مخ  وةبعني وث مثا ة. ان ر  ة  أع   
 (.146/ 1(، وطبقات ابن قاضى شهبة )1/433(، وطبقات ابن كث  )170/ 18الاب ء )

 (.7/78( ان ر  ع ح العزيز )5)
 ( ان ر  ا صدر السابق.6)
 (.143/ 7) ( ان ر  اجملقو 7)
 (.7/143(، واجملقو  )65/ 4( ان ر  البيا  )8)
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 فصل
 .(1)وهو الذي ال جيول  اولته ملريد النس  إال محرام :وأما امليقات املكاي
 .أو يكو  يقيقاً ذا، إيا أ  ال يكو  يقيقاً مبكة  فقاصد النس 

أو بياهذذا ، (0)األعقذذيو ذذ  ا قذذيم إيذذا أ  يكذذو  يسذذكاه وراء ا واقيذذت الشذذرعية وهذذو 
 .ال  لاسا أل اً عنيا أ  يكو  يريد  ىل ا يقاتإواألول إدا ان هى ، وبني يكة

 :فالناس إذًا أربعة أصناف
 .أو  ممما، القاصممد مكممة حلممج أو عمممرم، الممذي داره وراء امليقممات الفقممي :الول
فمتن جماوله وهمو غمري حممرم ، ليمهإذا انتهمى إن حيرم من امليقات الذي يف طريقه أفعليه 

 .(3)أساء ولزمه دم
 :واملواقي  مخسة

 .وهو يوض  بقرذا بياه وبياها ة ة أييال. (4)دو احلُليفةوهو ، ييقات أه) ا دياة :أحدها
، وبياذذه وبذني يكذة حنذذو عشذر يراحذذ) .(5)وقيذ) ييذذ) واحذد ة.وقيذذ) أربعذ .ةذبعة  وقيذ)

 .(6)وهو أبعد ا واقيت ين يكة

                                                             

 (.10٩/ 0(، والفقه ا اهمي )06/ 3( ان ر  روضة الطالبني )1)
 ( قال شيخ امة   زكراي األنصاري  "األعاقي ياسوب إىل اآلعاهب وهي الاواحي ويقال له األعقي0)

/ 1كاه عوهب ا يقات الشرعي أو عيه". ان ر  أةىن ا طال  )بضم اأقزة وع رها وهو ين يس
 (.3٩0/ 0(، وحاشية اجلق) )458

 (.3٩/ 3(، وروضة الطالبني )7/83( ان ر  ع ح العزيز )3)
( يبعد عن ا دياة على طريق يكة، تسعة أكيال جاوابً وهي اليو  بلدة عايرة وقد دخلت يف ا دياة، 4)

(، ويعمم 161/ 8) (، وخم صر ا زين151/ 0لي.  ان ر  األ  )وتعرف عاد العاية أببيار ع
 (.124ا عاأ اجلغراعية )ل  

 (.402/ 1(، ويراصد االط   )٩54/ 3( ان ر  يعمم يا اة عمم ين امساء الب د وا واض  )5)
 (.150(، والبلدا  لليعقوا )ل  7/82( ان ر  ع ح العزيز )6)
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وهذذي قريذذة كبذذ ة بذذني يكذذة .  (1)اجُلرفذذةييقذذات أهذذ) الشذذا  ويصذذر وا غذذرب  :واثنيهمما
 .(0)وا دياة على حنو ث ث يراح) ين يكة وةبعة ين ا دياة

لَذمييقذذات أهذ) الذذيقن وهذذو واثلنهما  يَلقا
وهذذو  - جبذذ) يذن هتايذذة -م لَذقا لَ أ  ويقذذال. (3)

 .(4)ني ين يكة على يرحل
وهذو جبذ) بياذه . (5)إبةذكا  الذراء قذرا هذ)  ذد احلمذاز و ذد الذيقن أييقات  ورابعها

 .ا اذذذازل قذذذرا أحذذذدمها يف هبذذذوحب يقذذذال لذذذه   اثاذذذا  قذذذرا   وقيذذذ) .(7)يكذذذة يرحل ذذذا  /(6)وبذذذني
 .(8)رنة وك مها ييقاتعلى ارتفا  بقرية وهو القا   واآلخر

                                                             

ف1) ة  ابلضم مث السكو ، والفاء  كانت قرية كب ة دات يا  على طريق ا دياة، بياها وبني ( اجُلرا
البرر ة ة أييال، وبياها وبني يكة حنو ة ة وةبعني ييً ، وهي ييقات أه) يصر والشا  إ  أ 

جلرفة؛ يروا على ا دياة، عن  يروا اب دياة عقيقاهتم دو احلليفة، وكا  امسها يهيعة، وإمنا مسيت ا
أل  السي) اج رفها ومح) أهلها يف بعض األعوا ، وهي اآل  خراب، وتوجد اليو   اثرها شرهب 

( كيً ، وحير  الاا  اليو  ين راب . ان ر  يعمم يا اة عمم ين امساء 00يدياة راب  ةوا  )
 (.82(، ويعمم ا عاأ اجلغراعية )ل 156(، والروض ا عطار )ل 368/ 0الب د وا واض  )

( وقي)  على حنو مخ  يراح) وثلثي يرحلة ين ا دياة، وعلى حنو أرب  يراح) ونصف ين يكة. 0)
 (.47/ 4(، ووعاء الوعاء أبخبار دار ا صطفى )111/ 0ان ر  يعمم البلدا  )

 (.71(، وال ابية )ل  67/ 4( ان ر  احلاوي الكب  )3)
عرف اليو  ابلسعدية. ان ر  الروض ا عطار كم(، ويُ 122( واٍد عر) ير جاوب يكة على بُعد )4)

 (.33٩(، ويعمم ا عاأ اجلغراعية )ل  61٩)ل  
 (.105(، وعقدة السالا )ل  126/ 4( ان ر  البيا  )5)
 /ب(.074هناية اللوحة )( 6) 

وعن الطا ف  ( وهو على طريق الطا ف ين يكة ا اّر باخلة اليقانية، يبعد عن يكة مثانني كي ً 7)
(، وا عاأ 330/ 4. ويقال له أيضاً  قر  الثعال . ان ر  يعمم البلدا  )ث ثة ومخسني كي ً 

 (.006األث ة )ل  
 (.7/80( ان ر  ع ح العزيز )8)



 دراسةً وحتقيقًا.............هـ(727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل )ت:

412 

قريذة علذى  - (0) (1)دات ِعذراهبوهو  ييقات أه) ا شرهب والعراهب وخراةا  وخامسها
 .(3) الَعِقيقُ هب اجلب) ا شرف على را وعِ ، وقد خربت -يرحل ني ين يكة

عليها الايب  ل ن ّ وا واقيت األربعة األُوَ 
(4). 

  قوال   وقي)، عيه وجها ؟ وايا ا اي  عه) هو ياصول عليه أ  جم هد عيه
وبه قطذ  ، (6)يا  و خرينوام واألصح عاد القاضي، (5)ه يف األ وهو نصّ -  أحدمها

 .(7) هد عيهجمأنه  -الغزا 
 .(8)أنه ياصول عليه -عليه ون ّ   قي)، عاد اجلقهور-  وأصرهقا

 .(٩)"كذذا  أعضذذذ) الَعِقيذذقحذذر  أهذذ) ا شذذرهب يذذذن أولذذذو "  قذذال الشذذاععي واألصذذراب
 .(12)وهو واٍد وراء دات عرهب لا يلي ا شرهب

                                                             

كث  األه) والشمر وياؤس ين الِ م، وعيه   يهّ) أه) العراهب، وهو احلّد بني  د وهتاية. قرب أوطا ، وهو يازل  ( دات عِراهب1)
كم( إىل الشقال الشرقي ين يكة، وعِراهب  اجلب) ا شرف على دات ٩2يسمد، ويسقى اليو  )الضريبة(، ويق  على بُعد )

 (.181(، وأطل  احلديث الابوي )ل  162(، ويعاأ يكة )ل  127/ 4عرهب. ان ر  يعمم البلدا  )
 (.080/ 0(، والغرر البهية )005 /0( ان ر  يغ  ا  اج )0)
 (.181(، وأطل  احلديث الابوي )ل  162(، ويعاأ يكة )ل  127/ 4( ان ر  يعمم البلدا  )3)
، وأله)  الشأ  اجلرفة، وأله) وّقت أله) ا دياة دا  احلليفة إ  الايب » قال   ( ثبت يف الصريرني عن ابن عبا  4)

والعقرة، وين كا  دو  دلا، عقن   د قر  ا اازل، وأله) اليقن يلقلم، هن أن، و ن أتى عليهن ين   هن لن أراد احلج
، ابب يه) أه) يكة للرج والعقرة، ريره يف ك اب احلجيف ص أخرجه البخاري« حيث أنشأ حن أه) يكة ين يكة

 (.1181ا 0/83٩والعقرة، ) ، ابب يواقيت احلج(، ويسلم يف صريره يف ك اب احلج1504ا  0/134)
 (.4/68(، واحلاوي الكب  )0/152( ان ر  األ  )5)
 (.7/1٩7(، واجملقو  )027/ 4ان ر  هناية ا طل  ) (6)
 (.627/ 0( ان ر  الوةيط )7)
 (.3٩/ 3(، وروضة الطالبني )7/83( ان ر  ع ح العزيز )8)
 (.7/81(، وع ح العزيز )8/161) (، وخم صر ا زين0/152( ان ر  األ  )٩)
والَعقِيُق ك) يسي) ياء شقه السي) يف األرض عأهنرس   عقيق ا دياة الوادي ا بارم. ( يقال له )عقيق عش ة(، وهو   12)

 (.1٩٩(، وا عاأ األث ة )ل  138/ 4ان ر  يعمم البلدا  ) وقال األصقعي  األعّقة األودية. ووةعه،
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ويذذن ،  ذذن أحذذر  يذذن دات عذذرهب أ  ي رذذرع ويطلذذ   اثر القريذذة القديذذة (1)(ويابغذذي)
 .(3)واالع بار ا وض  األول، (0)ع ياهتا ا قابر القدية

]يف  كقذا يفعلذه أهذ) الشذا ،  وهرس ا واقيت ألهلها ولكذ) يذن يذر ذذا يذن  ذ  أهلهذا
وال مذوز ، يذو  ياهذايذرو  اب دياذة عيكذو  ييقذاهتم دو احلليفذة عيرر  (4)هذرس األزيذا  أهنذم[

 .(5)ىل اجلرفةإحرايهم إ خ  
ين تلا الطريذق أ  حيذر  يذن يوضذ   ويكفي ا خ ار، وال ي عني أعيا  هرس ا واقيت

 .(6)حيادي ا يقات
 .(7)ىل يكة أجزأسإولو أحر  ين  خرس األقرب ، ويس ر  أ  حير  ين أول ا يقات

  

                                                             

 ( بلف   "وم ".7/1٩8يف اجملقو  ) ( عّ  الاووي1)
 (.7/1٩8(، واجملقو  )4/6٩ان ر  احلاوي الكب  )( 0)
 ( ان ر  ا صدرين السابقني.3)
 (.7/1٩8( يف ا خطوحب )األزيا  هنم(، وال صوي  ين اجملقو  )4)
 ( ان ر  ا صدر السابق.5)
 (.006/ 0(، ويغ  ا  اج )7/85( ان ر  ع ح العزيز )6)
 (.510الرمحن )ل  (، وع ح 84( ان ر  ياهاج الطالبني )ل  7)
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 :فروع
ىل إ نتهممميللنسممم  إذا سمممل  طريقممماً يف البحمممر أو الممم  ال ي القاصمممد مكمممةَ  :الول

 .(1)واحد من املواقي  اخلمسة فعليه أن حيرم إذا حاذ  أول ميقات منها
 .(0)ويس ر  أ  يس  هر بشيء حن ي يقن أنه حاداس أو أنه عوقه

 .(4)وا ره  اة ربابه، (3)ىل وجوبهإأبو الطي   وأشار القاضي
ىل يكذذة إىل طريقذه ويف ا سذذاعة إعذذن  تسذاواي يف ا سذذاعة ، ولذو حذذادت طريقذه ييقذذاتني

 .(5)ىل أيهقا شاءإوياس  إحرايه ، أحر  إدا حادامها
  وإ  كا  أحدمها أبعد ين يكة عوجها 

 أل]أنه ي خ  إ  شاء أحر  يذن ا وضذ  ا ذادي - وراينوهو يا أوردس الفُ  -  أحدمها
 .(7)ألقرذقا (6)[ين ا وض  ا ادي  حر أ  شاء إو ، بعد ا يقاتني
ىل  اداة إولي  له ان  ار الوصول ، أنه حير  ين ا وض  ا ادي ألبعدمها  وأظهرمها

 .(٩)وبه قال القفال /(8).األقرب
  ]ال وا ذذهأحذذد الطذذريقني أوودلذذا ابحنذذراف ، واحذذدة وقذذد ي صذذور  ذذاداة ييقذذاتني دععذذةً 

ىل أقذذذذرب ا يقذذذذاتني أو إوهذذذذ) هذذذذو ياسذذذذوب ، عيرذذذذر  يذذذذن يوضذذذذ  ا ذذذذاداة (12)وعذذذذورة[ أو
  (11)عيه وجها  ؟أبعدمها

                                                             

 (.167(، و اية البيا  )ل  370/ 1(، وا هرب )0/152( ان ر  األ  )1)
 (.41/ 4(، وحتفة ا  اج )7/1٩٩( ان ر  اجملقو  )0)
 حتقيق  عيص) شريف دمحم(. 770( ان ر  ال عليقة ألا الطي  )ل 3)
 (.462/ 1(، وأةىن ا طال  )7/1٩٩( ان ر  اجملقو  )4)
 (.105/ 7(، وكفاية الابيه )42/ 3(، وروضة الطالبني )7/86ح العزيز )( ان ر  ع 5)
 (.7/86( يا بني ا عكوعني ةاقط ين ا خطوحب، وا ثبت ين ع ح العزيز )6)
 (.105/ 7(، وكفاية الابيه )7/86(، وع ح العزيز )011/ 4( ان ر  هناية ا طل  )7)
 /أ(.075هناية اللوحة )( 8) 

 السابقة.( ان ر  ا صادر ٩)
 (.7/1٩٩(، وال صوي  ين اجملقو  )أو عورة ( يف ا خطوحب )ال ولية12)
 (.7/1٩٩(، واجملقو  )011/ 4( ان ر  هناية ا طل  )11)
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ىل يوضذ  يفضذي إحذرا  و ان هذى إت هر عا دهتقا عيقا إدا جاوز يوضذ  ا ذاداة بغذ  
هذذذ) ، يعذذذرف يوضذذذ  ا ذذذاداةةذذذاءة وأ وإدا أراد العذذذود لذذذدع  ام، (1)[نييقذذذاتا ]ليذذذه طريقذذذا إ

 ؟(0)ىل دامإىل هرا أ  إيرج  
ليذذه أ  إىل طريقذه عاالع بذذار ابلقذرب إىل يكذة و إيف ا سذذاعة  (3) [ا يقذاات]وإ  تفذاوت 

 ؟ىل يكةإ
  عيه وجها 

ىل يثذذ) تلذذا إحذذرا  أ  يرجذ  إويكفذذي كذ) يذذن جذذاوز ا يقذات بغذذ  ، األول  أظهرمهذا
 .(4)ا وض  بعياهىل دلا إا ساعة وإ  أ يرج  

واأل قذة عرضذوا هذرس األقسذا  عيقذا إدا توةذط بذني طذريقني يفضذي كذ) "  قال الراععي
ويكذذن تصذذوير القسذذم الثالذذث والرابذذ  يف ييقذذاتني علذذى يياذذه أو مشالذذه ، ىل ا يقذذاتإواحذذد 

عيمذوز عرضذهقا علذى اليقذني ، عن  أحدمها بني يذدي اآلخذر، احلليفة واجلرفة (5)ي[ر]ك
 .(6)"فاوتهتىل طريقه و إوي ساوع قرذقا ، أو الشقال
لممو سممل  طريقمماً ال ميممر فيهمما مبيقممات وال حياذيممه لزمممه أن حيممرم إذا   يبممق  :النمماي

وعليه اعتممد عممر يف اجتهماده ، فتن ذل  أدىن املواقي   ال مرحلتانإبينه وبني مكة 
 .(7)يف ذات عر 

  

                                                             

 (.41/ 3( يف ا خطوحب )ا  قاربني(، وال صوي  ين روضة الطالبني )1)
 (.41/ 3(، وروضة الطالبني )7/87( ان ر  ع ح العزيز )0)
 (.41/ 3ا يقات(، وال صوي  ين روضة الطالبني )( يف ا خطوحب )3)
 (.41/ 3(، وروضة الطالبني )7/1٩٩( ان ر  اجملقو  )4)
 ( يف ا خطوحب )كرا(، وا ثبت هو الصواب حس  قواعد اللغة.5)
 (.7/88( ان ر  ع ح العزيز )6)
 .(424/ 0(، وحاشية )343/ 0(، وإعانة الطالبني )011/ 4( ان ر  هناية ا طل  )7)
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وعليممه ، حممرام منمه غممري حممرم فقممد أسماءإذا جمماول املوضمع الممذي لزممه اإل :النالمث
نقطماع عمن الرفقمة وخموف كخموف اإل،  ال أن يعمره لمه عمذرإحرام منه العود إليه واإل

مث إن   ، الطريق وضيق الوق  وشدم املره فيعذر يف تل  العود وميضي علمى حالمه
 .(1)يعد لعذر أو لغري عذر فعليه دم

والبغذذذذوي مبذذذذا إدا أحذذذر  ةمذذذذة يف تلذذذا السذذذذاة أو بعقذذذذرة  الطذذذ ي وخصصذذذه القاضذذذذي
 .(0)عن  أحر  ابحلج يف الساة الثانية أ يلزيه د ، يطلقاً 

عا ذذره  ا قطذذو  بذذه أنذذه ال د  عليذذه ةذذواء عذذاد ، حذذرا  وأنشذذأس ياذذهوإ  عذذاد قبذذ) ام
 .(3)أو بعدسقب) دخول يكة 

وإ  عذاد بعذد ، إ  عذاد قبذ) يسذاقة القصذر عذ  د  عليذه"  يذا  وتبعذه الغذزا وقال ام
 .(4)"أ  دخ) يكة ةقط عاه

  وقب) دخول يكة عوجها  وإ  عاد بعد يساعة القصر
 .(6)وهرا شاد .(5)أنه يسقط  أظهرمها

  (٩)مث عاد  رياً عفي ةقوحب الد  طرهب (8)أحر / (7)وإ 
 (12)عيه قوال  ةواء رج  ين يساعة قريبة أو بعيدة  وقي)، عيه وجها   أحدها

                                                             

 (.462/ 1(، وأةىن ا طال  )373/ 1(، وا هرب )0/157( ان ر  األ  )1)
 (.426/ 0، وان ر  حاشية اجلق) )وال البغوي ( أ أقف عليه للقاضي الط ي0)
 (.41/ 3(، وروضة الطالبني )7/026( ان ر  اجملقو  )3)
 (.62٩/ 0(، والوةيط )02٩/ 4هناية ا طل  )( ان ر  4)
 ( ان ر  ا صدرين السابقني.5)
 (   "وهرا ال فصي) شادة ياكر".7/027يف اجملقو  ) ( قال الاووي6)
 /ب(.075هناية اللوحة )( 7) 

 ( أي  أحر  بعد جماوزة ا يقات.8)
 (.7/027يف اجملقو  طريقني عقط. ان ر  اجملقو  ) ( دكر الاووي٩)
 (.7/027(، واجملقو  )7/٩1( ان ر  ع ح العزيز )12)
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 .(1)"أنه ةقط - وهو ظاهر ا ره  -  أصرهقا"  الروايينقال 
 .(0)أ  ةقوطه يرت  على ةقوطه يف األوىل :والناي
ي لذب  باسذا ةذقط   أنه إ  عذاد قبذ) أ - وهو الري أوردس اجلقهور -  :والنالث

أو ةذذاة  ، وال عذذرهب بذذني أ  يكذذو  الاسذذا ركاذذاً كذذالوقوف والسذذعي. (3)عذذ  وإال، عاذذه الذذد 
 .(4)أنه ال أثر للقساو  ه وعيه وج، كطواف القدو  على الصريح

أنذذه   أشذذهرها  عيذذه ث ثذذة أوجذذه ؟وحيذذث قلاذذا ال د  عهذذ) نقذذول وجذذ  وةذذقط ابلعذذود
 .(5)وج  وةقط
 .(6)أنه أ م  وإمنا م  برتم العود - وصرره ا اوردي -  واثنيهقا
 .(7)وإ  أ يعد تبياا أنه كا  وج ، باسا تبياا أنه أ م أنه إ  عاد قب) ال لب    واثلثها

يكذذو  يريذذذد الاسذذا خمذذذ اً بذذني ث ثذذذة "  الذذذروايينقذذال ، وعلذذى القذذول أب  ال د  عليذذذه
وال يكذو  يسذيئاً ، حرا  دونه مث العود اليهوام، حرا  قبلهوام، حرا  ين ا يقاتام  أشياء

 .(8)"ةاءةبعد  ةقوطه ع  فرج عن اموأيا على القول ، يف واحد ياهقا
ةذاءة اجملذاوزة وجهذا  عذن صذاح  إوحيث حكقاا بسقوحب الد  ابلعود عفذي ارتفذا  

 .(12)"نعم  أظهرمها"  وقال  (٩)الفرو 
                                                             

 (.415/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 1)
 (.7/٩0(، وع ح العزيز )02٩/ 4( ان ر  هناية ا طل  )0)
 (.40/ 3(، وروضة الطالبني )7/027". ان ر  اجملقو  )  "وهو ا ره ( قال الاووي3)
 (.7/٩0( ان ر  ا صدرين السابقني، وع ح العزيز )4)
 (.461/ 1(، وأةىن ا طال  )48/ 4( ان ر  حتفة ا  اج ي  حواشي الشرواين والعبادي )5)
 (.4/73الكب  ) ( ان ر  احلاوي6)
 (.48/ 4(، وحتفة ا  اج )088/ 0( ان ر  يغ  ا  اج )7)
 (.415/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 8)
ه(، وأخر الفقه عن 064ولد ةاة) الكااين ا صري، ( صاح  الفرو   هو دمحم بن أمحد بن دمحم بن جعفر أبو بكر بن احلداد٩)

، و"جاي  اهر يف الفقه""، و"الب، وله ك اب "أدب القاضيأا ةعيد الفرايا، وعن بشر بن نصر، له وجه يف ا ره 
 (.825/ 7(، واتريخ امة   )058)ل  ه(. ان ر  طبقات ابن كث  344الفقه"، و"ا سا ) ا ولَّدات". تويف ةاة)

 (.7/027(، واجملقو  )114/ 4( ان ر  البيا  )12)
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مث لكذذذن يفرقذذذو  يف ام، وال عذذرهب يف لذذذزو  الذذذد  ابجملذذذاوزة بذذذني العذذاأ واجلاهذذذ) والااةذذذي
 .(1)خ ينعلى األ

، وأحذر  أبحذد الاسذكني مث بعذد جماوزتذه أدخذ) الاسذا اآلخذر عليذذهولذو يذر اب يقذات 
  (0)على العقرة أو ابلعك  وجوز س عفي وجوب الد  وجها  عن  أدخ) احلج

 :فرع
إذا جماول  املمدي :ممن أصمحابنا يقمول (3)الشريف العنمايمسع  " :مرايقال العِ 

ىل إمث خمممرج ، حممرامإفبلممغ مكمممة مممن غمممري ، وهمممو مريممد النسممم ، ذا احلليفممة غمممري حمممرم
أحممرم منممه فممال دم عليممه جملمماولم ذي و ، اجلُحفممةأو  ذات ِعممْر منممل ، ميقممات بلممد  خممر

فصمار كممن دخمل مكمة ، لنه ال حكم إلرادته للنس  ملا بلغ مكة غمري حممرم  احلليفة
 .(4)"غري حمرم ال دم عليه

 .(5)"وهو   ق)، وعيه ن ر"  قال الاووي
  

                                                             

 (.40/ 3(، وروضة الطالبني )7/٩0(، وع ح العزيز )416/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 1)
 (  أحدمها  يلزيه؛ ألنه جاوز ا يقات يريداً للاسا وأحر  بعدس.0)

يلزيه؛ ألنه جاوز ا يقات  ريًا عصار كقا لو أحر  اب يقات إحرايًا يبهقًا علقا جاوز صرعه  والثاين  ال
 (.7/028، وهللا أعلم. ان ر  اجملقو  )إىل احلج

يف البيا  عوا د مسعها ياه، نق) عاه  ( هو دمحم بن أمحد بن حيىي الديباجي العثقاين، شيخ العقراين3)
 (.0٩6/ 1ه(. ان ر  طبقات ابن قاضى شهبة )507تويف ةاة )

 (.115/ 4( ان ر  البيا  )4)
 (.7/028( ان ر  اجملقو  )5)
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 .(1)حرام من امليقات ومما فوقهجيول اإل :الفرع الرابع
  ويف األعض) ياهقا طرهب

  عيه قولني أ ّ   أصحها
أبذذذذو الطيذذذذ   ا والقاضذذذذي الغذذذذزا  /(0)وصذذذذرره، أنذذذذه يذذذذن ا يقذذذذات أعضذذذذ)  أحذذذذدمها

 .(3)والروايين والراععي
وابذن  (4)وصذرره مجاعذة يذاهم صذاح  ال ابيذه، أنه ين دويذرة أهلذه أعضذ)  واثنيهقا

األكثذرو  وا ققذو  وقطذ  بذه   (8()7)ه[صذرر]و  "  (6)()الاوويوقذال .(5)الص ا والاووي

                                                             

 (.052/ 1(، وامقاا  يف يسا ) اممجا  )51( موز ابممجا . ان ر  اممجا  البن ا ارر )ل  1)
 /أ(.076هناية اللوحة )( 2) 

( ا صاف كث ًا يا ياق) عن اجملقو  للاووي ولعله قد حص) عادس لب  يف نق) األقوال، عهؤالء 3)
(  ٩4/ 7يف ع ح العزيز ) الرين دكرهم قد رجروا أعضلية امحرا  ين دويرة أهله، وقددكر الراععي

 رة أهله".أ  حير  ين دوي "أ  األظهر
(  "صررت طا فة امحرا  ين دويرة أهله، لن صرا 021/ 7يف اجملقو  ) وقال الاووي 

يف البرر، والغزا ، والراععي يف ك ابيه".  أبو الطي  يف ك ابه اجملّرد، والروايين ب صريره القاضي
 (.417/ 3) (، وةر ا ره 612/ 0وان ر  الوةيط )

 هذ(.476)ا  وىف   ( صاح  ال ابيه  هو أبو إةراهب الش ازي4)
ن  الش ازي يف ال ابيه   "أ  األعض) أ  ال حير   ( ب) صرروا أعضلية امحرا  ين ا يقات، عقد5)

أعضلية امحرا  ين ا يقات، وكرلا رجره  إال ين ا يقات يف أصح القولني". ورجح ابن الص ا
 (.021/ 7قو  )(، واجمل301/ 3(، وشرا يشك) الوةيط )71ان ر  ال ابيه )ل   .الاووي

 . -وهللا أعلم  –( بياض يف ا خطوحب، وا ثبت هو ا ااة  لسياهب الك   6)
 (.021/ 7( يف ا خطوحب )وصرح به(، وال صوي  ين اجملقو  )7)
 ( أي  صرروا تفضي) امحرا  ين ا يقات. ان ر  ا صدر السابق.8)
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والشذذذيخ ، وا ذذذايلي يف ا قاذذذ ، قاذذذا وا ذذذاوردي يف ام، يف الكفايذذذة (1)كثذذذ و  يذذذاهم ةذذذليم
 .(3)"يف الكايف (0)نصر

ىل إوالثذذذاين  ىل اجلديذذذدإعاسذذذبا األول  (4)والغذذذزا  اينورَ وشذذذر الُفذذذ، والقذذذوال  يف اجلديذذذد
 .(7)و لطا عيهقا، يف اجلديد (6)س(كر   )أنه (5)وزاد، القدمي

 .(8)ا يقات حرا  قب)نكار على ين كرس امابم ا الشاععي يف اجلديدصرّ   وقي)
ومحذذ) نصذذه اآلخذذر علذذى ثذذوا ا خذذيط والطيذذ  يذذن ، القطذذ  ابلثذذاين :والطريممق النمماي

 .(٩)   إحرا 
                                                             

الفقيه الشاععي األدي ؛ كا  يشارًا إليه يف الفض)  ( أبو الف ح ةليم بن أيوب بن ةليم الرازي1)
والعبادة، وصاف الك   الكث ة ياها ك اب " امشارة " وك اب "  ري  احلديث " وياها " 
ال قري  "، وك اب " الكفاية " وأخر ةليم الفقه عن الشيخ أا حايد امةفراي ، وأخر عاه أبو 

عاد ةاح) جدة، يف  راهيم ا قدةي.  رهب يف ةر القلز  بعد رجوعه ين احلجالف ح نصر بن إب
(، 388/ 4(، وطبقات السبكي)3٩7/ 0ه(. ان ر  وعيات األعيا  )447ةلخ صفر ةاة )

 (.420/ 3وق دة الارر )
، ويعرف اببن أا احلاع  قدةي( نصر بن إبراهيم بن نصر إبراهيم بن داود الفقيه الشيخ أبو الف ح ا 0)

ابلشا ، وصاح  ال صانيف ي  الزهادة والعبادة، وتفقه على  الاابلسي الشاععي، شيخ ا ره 
ديشق اج ق  به، واة فاد ياه، وتفقه به مجاعة ين ديشق و  ها،  ، و ا قد  الغزا ةليم الرازي

(، وك اب )الكايف(، وين تصانيفه  ك اب )احلمة على اترم ا مة(، وك اب )ال هري  يف ا ره 
(، وطبقات 4٩1ه(. ان ر  طبقات ابن كث  )ل  4٩2ةاة، تويف ةاة )وعايف أكثر ين مثانني 

 (.367/ 3(، وةلم الوصول )074/ 1ابن قاضى شهبة )
 (.021/ 7(، واجملقو  )84(، وامقاا  للقاوردي )ل  355( ان ر  ا قا  )ل 3)
 (.612/ 0( ان ر  الوةيط )4)
 (.7/021. ان ر  اجملقو  )( يع  الُفورَاين5)
 (.7/021( يف ا خطوحب )أكرها(، وا ثبت ين اجملقو  )6)
 (.021/ 7(، واجملقو  )418/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 7)
 والاووي.  ( أ أقف عليه ل يا  الشاععي، لكن نقله عاه ابن الص ا8)

 (.021/ 7(، واجملقو  )302/ 3ان ر  شرا يشك) الوةيط )      
 (.7/٩5(، وع ح العزيز )014/ 4( ان ر  هناية ا طل  )٩)
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حذذرا  عقذذن دويذذرة أهلذذه ن علذذى نفسذذه يذذن ارتكذذاب   ذذورات امأنذذه إ  أِيذذ  والنالممث
 .(1)وإال عقن ا يقات، أعض)

فممتن   ، ىل امليقممات وهممو غممري مريممد نسممكاً إالممذي انتهممى  الفقممي: الصممنف النمماي
فميقاتممه مممن ، ىل مكممة مث بممدا لممه قصممد النسمم  بعممد  اولتممهإيكممن علممى قصممد التوجممه 

 .(0)ىل امليقاتإوال يلزمه الرجوع ، له ذل  حيث عنّ 
كال مذذارة مث عذذذّن لذذه قصذذد الاسذذا بعذذذد ،  وإ  كذذا  علذذى قصذذد ال وجذذذه لغذذ  الاسذذا

، وعيذذه تفصذذي) ؟حذذرا  باسذذاهذ) يلزيذذه ام، أراد دخذذول احلذذر عيابذذ  علذذى أ  يذذن ، اجملذاوزة
 .وخ ف أيتيا  إ  شاء هللا تعاىل

 .(3)أمث، يلزيه  عن  قلاا
حذذذرا  لزيذذذه اميع، ىل يكذذةإعهذذو كقذذذن جذذذاوز  ذذ  قاصذذذد ال وجذذذه ، ال يلزيذذذه  وإ  قلاذذا

 .(4)عن  جاوزس     ر  عهو كقا لو جاوز ا يقات، حيث قصد الاسا
، فميقاتمه مسمكنه، المذي مسمكنه بمني أحمد املواقيم  وبمني مكمة: الصنف النالث

 .(5)فميقاته القرية واخليام والوادي، فتن كان ساكناً يف قرية أو خيام أو واد  
 عذذن  أحذذر  يذذن الطذذرف، األبعذذد يذذن يكذذة حرايذذه يذذن الطذذرفإويسذذ ر  أ  يكذذو  

 .(6)كقا ير يف ا يقات،  ليها جازإاألقرب 
 .أمث ولزيذذه الذذد ، ىل جهذذة يكذذة مث أحذذر إعذذن  خذذرج يذذن القريذذة أو ا يذذا  أو الذذوادي 

 .(7)ليها ةقطإعن  عاد 
                                                             

 (.40/ 3(، وروضة الطالبني )7/٩5( ان ر  ع ح العزيز )1)
 (.4/113)(، والبيا  75/ 4(، واحلاوي الكب  )161/ 8) ( ان ر  خم صر ا زين0)
 (.3٩/ 3(، وروضة الطالبني )7/023( ان ر  اجملقو  )3)
 ( ان ر  ا رجعني السابقني.4)
 (.012(، وهناية الزين )ل  75/ 4( ان ر  احلاوي الكب  )5)
 (.7/023(، واجملقو  )85/ 7(، وع ح العزيز )75/ 4( ان ر  احلاوي الكب  )6)
 (.7/023واجملقو  )(، 012/ 4( ان ر  هناية ا طل  )7)
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 .(1)يافرد أحر  ين يازله ةوإ  كا  يف بري
كقا لو خذرج ا كذي ،  وال د  عليه، ىل ا يقات وأحر  ياه جازإولو ةار ين يسكاه 

 .(0)ىل ا يقات وأحر  ياهإ
 :كان أو  فاقياً    مكياً  /(3)املقيم مبكة: الصنف الرابع

  (5)وقي) قوال ، (4)عيه وجها  ؟وييقاته نف  يكة أو احلر  كله، حير  ياها
 .(6)أوأقا  أصرهقا

أو أ  ، أو  ذ س (7)وه) األعض) أ  حير  يذن ا سذمد قريبذاً يذن الكعبذة حتذت ا يذزاب
  قوال وقي) ، وجها  ؟وأييت ا سمد  رياً ، حير  ين ابب دارس

 .(8)الثاين  أصرهقا
يلزيذذذه العذذذود قبذذذ) ، ىل احلذذذ) عذذذأحر  ياذذذه ابحلذذذج عهذذذو يسذذذيءإولذذذو خذذذرج ا قذذذيم مبكذذذة 

 .(٩)ىل احلر  على الثاينإو ، على الصريح، ىل يكة على الوجه األولإالوقوف بعرعة 
 .(12)لزيه الد عن  أ يعد ، حرا  على ا يقاتوإدا عاد كا  كقن قّد  ام

، عهذذو يسذذيء علذذى األول امن هذذاء إىل احلذذ)ولذذو أحذذر  بعذذد يفارقذذة بايذذا  يكذذة وقبذذ) 
 .(11)ولي  يسيئاً على الثاين ع  يلزيه شيء، عن  أ يعد لزيه د  االةاءة ،ىل يكةإيلزيه العود 

                                                             

 (.45٩/ 1(، وأةىن ا طال  )7/023(، واجملقو  )75/ 4( ان ر  احلاوي الكب  )1)
 (.7/023( ان ر  اجملقو  )0)
 /ب(.076هناية اللوحة )( 3) 

 (.3/38(، وروضة الطالبني )7/78( ان ر  ع ح العزيز )4)
 (.013/ 4( ان ر  هناية ا طل  )5)
 (.3/38(، وروضة الطالبني )7/78  ع ح العزيز )( أي  ين نف  يكة. ان ر6)
( ا يزاب  هو أنبوبة ين احلديد وحنوس ترّك  يف جان  البيت ين أع س لياصرف ياها ياء ا طر 7)

 (.472(، ويعمم لغة الفقهاء )ل  04/ 0(، واتج العرو  )3٩1/ 1) ا  مق . ان ر  ا عمم الوةيط
 (.1٩6/ 7قو  )(، واجمل7/78( ان ر  ع ح العزيز )8)
 (.3/38(، وروضة الطالبني )1٩6/ 7( ان ر  اجملقو  )٩)
 (.7/7٩( ان ر  ع ح العزيز )12)
 (.154(، والسراج الوهاج )ل  058/ 3(، وهناية ا  اج )004/ 0( ان ر  يغ  ا  اج )11)



 دراسةً وحتقيقًا.............هـ(727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل )ت:

423 

وإال ففمي ميقاتمه مما علمى ، رميف حمق غمري احملم وأما العمرم فميقا ا كميقات احلمج
 .(1)طريقه من أحد املواقي  أو ما حياذيه
 .(0)عقيقاته يوضعه، والري يسكاه بني احل) وا يقات

ليذذه يذذن أي جانذذٍ  إعيخذذرج ، كذذا  أو  ذذ س عقيقاتذذه أدىن احلذذ)   وا قذذيم ابحلذذر  يكيذذاً 
 .(3)شاء ولو إطوة عيرر  ياه

وهذذو أقذذرب أطذذراف ، (5)عذذيماا عذذن  أ ي فذذق عقذذن ال ذَ ، (4)انذذةر عا حيذذر  يذذن اجلِ واألعضذذ) أ  
 .(7)هرا ا ره ، (6)يبيةدَ عن  أ ي فق عقن احلُ ، احل) ين يكة

                                                             

 (.510(، وع ح الرمحن )ل  3/43(، وروضة الطالبني )155/ 0( ان ر  األ  )1)
 (.71(، وال ابية )ل  75/ 4( ان ر  احلاوي الكب  )0)
 (.461/ 1(، وأةىن ا طال  )3/43( ان ر  روضة الطالبني )3)
  ياء بني الطا ف ويكة، وهي إىل يكة أقرب، نزأا الايب ملسو هيلع هللا ىلص،  ا قسم  اا م حاني وأحر  ( اجِلعارانة4)

واجلعرانة اليو   قرية صغ ة يف صدر وادي صف، عيها يسمد يع قر ياه أه) يكة ا كرية، ياها. 
وأا يركز إيارة، وتربطها مبكة طريق يعبدة، وعيها زراعة قليلة، وتق  مشال شرقي يكة ا كرية على 

 (.64(، ويعاأ يكة )ل  140/ 0" كيً .ان ر  يعمم البلدا  )04قرابة "
  يوض  مبكة خارج احلر ، هو أدىن احلّ) إليها، عهو يق  على قرابة ة ة أكيال مشااًل ين ( ال َذااعيم5)

ا سمد احلرا  على طريق ا دياة، ياه حير  ا كّيو  ابلعقرة، به يساجد يباّية بني ةرف ويكة، 
اعيم برلا؛ أل  اجلب) الري عن يياه وقد أصبح ال اعيم اليو  حيًا مجيً  ين أحياء يكة. مُسي ال 

(، 4٩/ 0يقال له نعيم والري عن يسارس يقال له  عم، والوادي نعقا . ان ر  يعمم البلدا  )
 (.51(، ويعاأ يكة )ل  138والروض ا عطار )ل  

ي  رةول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أصرابه عادها، على   قرية مسّيت ببئر هاام عاد يسمد الشمرة الن اب( احلَُديبية6)
، وبعضها ىف احلّ)، وبعضها يف احلر ، وهي أبعد ( كيً   رب يكة على طريق جدة القدمي00)

(، وا عاأ 386/ 1(، ويراصد االط   )00٩/ 0احلّ) ين البيت. ان ر  يعمم البلدا  )
 .(84اجلغراعية )ل  

 (.3/43(، وروضة الطالبني )187/ 4( ان ر  هناية ا طل  )7)
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ع قذذار يذذن احلديبيذذة أعضذذ) أ  ام الذذري يق ضذذيه ا ذذره "  الشذذيخ أبذذو حايذذدوقذذال 
 .(0)وكرا قاله يف البسيط، (1)"ألهنا أبعد ؛ين ال اعيم

 .(3)األعض) أ  حير  ذا ين ال اعيم عغلط "ال ابيه"وأيا قول صاح  
ىل احلذذذذ) وأتذذذذى أبععاأذذذذا إمث إ  أ فذذذذرج ، حرايذذذذهإولذذذو أحذذذذر  ابلعقذذذذرة يف احلذذذذر  انعقذذذذد 

 .(4)لكن يلزيه د ، يصح  أصرهقا  عقوال  
 .(5)ال يصح  واثنيهقا

قذذ  قبذذ) او  الذذوحبء  وعلذذى الثذذاين، لذذو وطذذئ بعذذد احللذذق عذذ  شذذيء عليذذه  ععلذذى األول
 .(7)عهو كمقا  الااةي، بعدس (6))ي اه( وهو ال رل)

                                                             

 (.7/025(، واجملقو  )117/ 4( ان ر  البيا  )1)
بعد  –مث ال َّاعيم مث احلديبية. وقال ابن الرععة  يف "البسيط" أّ  أعض) البقا  اجِلعارانة ( ب) نّ  الغزا 0)

اة شعر دلا؛ عخرج  -وهللا أعلم - " وكأ  الغزا  -أ  أورد يره  االيا  الشاععي يف دلا
كقا حكاس عاه ابن يون ، وابن ال لقساين  إ  األعض) أ  حير  ين اجلعرانة، مث ين   -عاه بقوله
مث ين ال اعيم، وقد  ععله ابجلعرانة على ععله ابحلديبية؛ أل  إحرايه ين اجلعرانة كا  يف  احلديبية،

ةاة ةب ، وين احليبية يف ةاة ةت، والعق) اب  أخر أوىل، لكن الري دكرس يف"الوةيط"، 
حتقيق  عبدا الق  قرو(،  574ان ر  البسيط )ل  و"الوجيز" يا حكي ه عن اميا  و  س".

 (.6/ 8لابيه )وكفاية ا
(  "وأيا قول ا صاف يف "ال ابيه" األعض) أ  حير  ذا ين 025/ 7يف اجملقو  ) (  قال الاووي3)

اال أ  ي أول على إدا أراد أعض) أدىن احل) ال اعيم، عننه  ال اعيم عغلط وياكر ال يعد ين ا ره 
 خرج إىل أدىن احل) واألعض) أ  حير  ين ال اعيم، عاالع رار عاه ذرا ويا أشبهه أحسن قال أوالً 

(، وشرا 7٩ين ختطئ ه وليست ا سألة خفية أو  ريبة ليعرر يف الغلط عيها". ان ر  ال ابيه )ل  
 (.442/ 3(، والامم الوهاج )307/ 3يشك) الوةيط )

 (.3/43الطالبني )(، وروضة 41/ 4( ان ر  احلاوي الكب  )4)
 (.7/٩٩(، وع ح العزيز )41/ 4( ان ر  احلاوي الكب  )5)
 (.7/٩٩( يف ا خطوحب )يط (، وا ثبت ين ع ح العزيز )6)
 (.3/43( ان ر  ا صدر السابق، وروضة الطالبني )7)
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س أب  دلزيذه ا ضذي يف عاةذ اً عذن  جعلاذاس يفسذد، القوال  ا شذهورا  اً ويف كونه يفسد
 ؛ود  احللذق، وكفارة اجلقذا ، ويلزيه القضاء، ىل احل) ويعود عيطوف ويسعى وحيلقإفرج 

 .(1)لوقوعه قب) ال رل)
ىل احلذ) إععليذه أ  فذرج ، ععقرتذه علذى حاأذا - وهذو األصذح -وإ  أ معله يفسداً 

ويف د  احللذذذق ، وال د  عليذذه للمقذذا ، وقذذد متذذت عقرتذذذه، ويرجذذ  عيطذذوف ويسذذعى وحيلذذذق
 .(3)أنه م   أصرهقا  الااةي /(0)القوال  يف حلق
ويف ةذقوحب د  ، (4)ىل احل) مث رج  وأتى أبعقاأا متت عقرته قوالً واحذداً إوإ  خرج 

 .(5)ليه  رياً إأنه على ا  ف عيقا إدا عاد ين جاوز ا يقات   أحدمها  طريقا  ةاءةام
 .(6)القط  أبنه يسقط  وأصرهقا

حذذرا  أو يذذا يف اب ذذداء امإ، ) قبذذ) أعقذذال العقذذرةىل احلِذذإععلذذى هذذرا الواجذذ  خروجذذه 
 .(7)حرا عالواج  ا روج يف اب داء ام، وإ  قلاا ال تسقط، بعدس

، يستحب ملن أحرم من بلمده أو ممن مكمة أن حيمرم متوجهماً يف طريمق حجمه :فرع
 .(8)هبعد ثوال ميك

  

                                                             

 (.7/02٩(، واجملقو  )7/٩٩( ان ر  ع ح العزيز )1)
 /أ(.077هناية اللوحة )( 2) 

 (.7/012اجملقو  )( ان ر  3)
 (.3/43(، وروضة الطالبني )7/٩٩( ان ر  ا صدر السابق، وع ح العزيز )4)
 (.7/012(، واجملقو  )186/ 4( ان ر  هناية ا طل  )5)
 (.3/43(، وروضة الطالبني )7/٩٩( ان ر  ع ح العزيز )6)
 (.7/012(، واجملقو  )7/122( ان ر  ع ح العزيز )7)
 (.7/012)( ان ر  اجملقو  8)
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 كتابالقسم الناي من ال
 :(0()1)قاصدمليف ا

 :ثالثة أبواب فيهو 
 .ابب يف وجوس أداء الاسكني

 .والعقرة وابب يف صفة احلج
 .وابب يف   وراهتقا

 :وهي ثالثة أوجه :والعمرم داء النسكني احلج الباب الول يف وجوه 
 .(3)وهي كلها جا زة، وال ق  ، را والقِ ، عرادام

  

                                                             

 ، اةم يكا  ين القصد وهو  لغة  االع زا  وال وجه والاهوض حنو الشيء.( ا قاصد  مج  يقَصد1)
(، 312ان ر  القايو  ا يط )ل   هو العز  ا  مه حنو إنشاء عع). ويف اصط ا الفقهاء  

 (070على يهقات ال عاريف )ل   (، وال وقيف٩6/ 3ويعمم ا صطلرات واأللفاظ الفقهية )
ث ثة أقسا ، قسم يف ا قديات وقد يضى، وقسم اث  يف ا قاصد وهو  ( تقد  أ  الك   يف احلج0)

 هرا، وقسم يف اللواحق وةيأيت يف يا بعد إ  شاء هللا.
 (.327/ 0بهية )(، والغرر ال7/124(، وع ح العزيز )44/ 4( ان ر  احلاوي الكب  )3)
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 :فراداإل: الوجه الول
عذندا عذرغ ياذه وحتلذ) خذرج إىل أدىن احلذ) وأتذذى ، أ  حيذر  ابحلذج يذن ييقاتذه :وصمورته

رق ذا صذور  ويل، (1)مث حيج يف أشهرس ابلعقرة يف    أشهر احلجويثله أ  حير  ، ابلعقرة
 .شرحب ال ق   (0)كفقدا (،  ) يت

 :(3)رانالقِ  :الوجه الناي
وي رذذذد  احلذذذجع اذذذدرج العقذذذرة يف ، أ  حيذذذر  ابحلذذذج والعقذذذرة يعذذذاً  :وصمممورته الصممملية

 .(4)ويكو  حاله حال ا فرد، ا يقات واألععال
 :وله صوراتن، ويتصور أيضاً مدخال أحد النسكني على اآلخر

فمتن أدخلمه عليهما يف غمري ، أن حيرم ابلعممرم أوالً مث يمدخل عليهما احلمج :إحدامها
فسمينيت  فتن كان أحرم ابلعمرم يف غري أشهر احلج، أشهرهوإن أدخله يف ، أشهره لغى

 .(5)إن شاء هللا تعاىل أول الباب الناي
 .(6)صار قار ً و عن  كا  قب) أ  يشر  يف الطواف جاز  ،وإ  كا  أحر  ذا يف أشهرس

 .(7)وأ يصح إحرايه به، عليها وإ  كا  قد طاف أو شر  عيه أ مز إدخال احلج
                                                             

 (.166(، والسراج الوهاج )ل  168/ 4(، وهناية ا طل  )72( ان ر  ال ابيه )ل  1)
 (  يف ا خطوحب  )أييت لفقدا (، والصواب يا أثب ااس.0)
أع مقعهقا،   لغًة  اةم يصدر ين قَذَرَ  مبعىن  مَجََ ، كقا يقر  بني بع ين يف حب) واحد  ( الِقرا 3)

 وقرنت الشيء ابلشيء  وصل ه، وقرنت األةارع يف احلبال  أي مجع هم.
 واصط حاً  هو اجلق  بني العقرة واحلج إبحرا  واحد يف ةفرة واحدة. 
على خ ف.  أو  أ  يه) ابحلج والعقرة ين ا يقات، أو حير  ابلعقرة، مثَّ يدخ) عليها احلج 

(، وال وقيف 7٩/ 3(، ويعمم ا صطلرات واأللفاظ الفقهية )180/ 1الا م ا س عرب )ان ر  
 (.06٩على يهقات ال عاريف )ل  

 (.3/44(، وروضة الطالبني )83( ان ر  امقاا  للقاوردي )ل  4)
 (.7/171(، واجملقو  )71/ 4( ان ر  البيا  )5)
 (.71/ 4بيا  )(، وال368/ 1(، وا هرب )72( ان ر  ال ابيه )ل  6)
 (.002/ 3(، وحلية العلقاء )181/ 4(، وهناية ا طل  )368/ 1( ان ر  ا هرب )7)
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األةذذود ليشذذر   وال حيصذذ) بوقوعذذه عاذذد احلمذذر، وحيصذذ) الشذذرو  يف الطذذواف إطذذوة
 .(1)وإ  اة لقه عن  أ يكن للطواف صح إحرايه ابحلج، عيه إدا أ يس لقه

ال يكذو  شذارعاً أو ، وإ  كا  له عه) يكو  شارعاً عيه حن ال يصح إحرايذه ابحلذج
 .(0)عيه وجها  ؟عيه عيصح إحرايه
ولذذو شذذا هذذ) وقذذ  إحرايذذه قبذذ) ، (3)(صذذح)أويابغذذي أ  يكذذو  األول "  قذذال الاذذووي

 .(4)"صح إحرايه به ؟الشرو  يف الطواف أوبعدس
عفذذذي ، أب  أعسذذذدها دقذذذا ، عاةذذذدة العقذذذرة الذذذم أدخذذذ) عليهذذذا احلذذذج /(5)ولذذذو كانذذذت

  حرا  ابحلج عليها وجها انعقاد ام
 .(7)يقابله "البيا "وصرح صاح  ، (6)أنه يصح كالصريرة  أصرهقا

 .(8)ال  أصرهقا  عيه وجها  ؟عن  قلاا ياعقد عه) ياعقد صريراً 
  عيذذذذه وجهذذذذا  ؟وعلذذذذى هذذذذرا عهذذذذ) ياعقذذذذد عاةذذذذداً يذذذذن أصذذذذله أ  صذذذذريراً مث يفسذذذذد

 .(12)مهاؤ يلزيه ا ضي يف الاسكني وقضا ويف هرين الوجهني، (٩)أوأقا  أصرهقا
وعلذذذى األوجذذذه  .(11)قضذذذى العقذذذرة دو  احلذذذج، وإ  قلاذذذا ياعقذذذد صذذذريراً وال يفسذذذد

  .(10)ل عساد إال بدنة واحدةمث إ  قلاا بصر ه أ م  ، را الث ثة يلزيه د  القِ 
                                                             

 (.460/ 1(، وأةىن ا طال  )38/ 4( ان ر  احلاوي الكب  )1)
 (.312/ 0(، والغرر البهية )086/ 0( ان ر  يغ  ا  اج )0)
 (.7/170( يف ا خطوحب )صح(، وا ثبت ين اجملقو  )3)
 (.7/170ان ر  اجملقو  )( 4)
 /ب(.077هناية اللوحة )( 5) 

 (.387/ 3) (، وةر ا ره 033/ 4( ان ر  هناية ا طل  )6)
 (.75/ 4( أي  صرح أنه ال ياعقد. ان ر  البيا  )7)
 (.3/66(، وروضة الطالبني )7/173( ان ر  اجملقو  )8)
 (.7/033(، وع ح العزيز )034 /4( ان ر  هناية ا طل  )٩)
 (.148/ 4(، وحتفة ا  اج )3/67( ان ر  روضة الطالبني )12)
 (.3/67(، وروضة الطالبني )7/033( ان ر  ع ح العزيز )11)
 ( ان ر  ا صدرين السابقني. 10)
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  وإ  قلاا بفسادس عث ثة أوجه
 .(1)أ  احلكم كرلا  أصرها
 .(0)يلزيه بدنة اثنية لفساد احلج  واثنيها
ومهذا " قذال الاذووي .(3)كقذا لذو جذاي  للرذج،  يلزيه بدنة للعقرة وشاة للرذج  واثلثها

 .(4)"ضعيفا 
فاجلديممممد ، أن حيممممرم ابحلممممج يف أشممممهره مث يممممدخل عليممممه العمممممرم :الصممممورم النانيممممة

 .(5)أنه ال يصح :الصحيح
  عيه أربعة أوجه ؟وعلى هرا عنىل ين موز، (6)أنه يصح  والقدمي
وصذذرره ، أنذذه مذذوز يذذاأ يشذذ غ) بطذذواف القذذدو  أو  ذذ س يذذن أعقذذال احلذذج  أحذذدها

 .(7)وابن الص ا البغوي
، عذذن  اشذذ غ) بذذركن كالسذذعي بعذذد طذذواف القذذدو  أ مذذز، يذذاأ يشذذ غ) بذذركن  واثنيهذذا
 .(8)ريضا وهو قول ا ِ 
عذذن  كذذا  قذذد ةذذعى ، وإ  ععذذ) عرضذذاً كالسذذعي، أنذذه مذذوز يذذاأ يقذذف بعرعذذة  واثلثهذذا
 .(٩)السعيععليه إعادة 

                                                             

 (.3/67(، وروضة الطالبني )7/173( أي  أنه ال يلزيه إال بدنة واحدة. ان ر  اجملقو  )1)
 (.7/173(، واجملقو  )034/ 4ان ر  هناية ا طل  )( 0)
 (.3/67(، وروضة الطالبني )7/033( ان ر  ع ح العزيز )3)
 (.7/173( ان ر  اجملقو  )4)
 (.٩3/ 7(، وكفاية الابيه )7/173( ان ر  اجملقو  )5)
 (.71/ 4(، والبيا  )72( ان ر  ال ابيه )ل  6)
 (.3/45(، وروضة الطالبني )30٩/ 3ك) الوةيط )(، وشرا يش051/ 3( ان ر  ال هري  )7)
 (.7/173(، واجملقو  )7/150( ان ر  ع ح العزيز )8)
 (.3/45(، وروضة الطالبني )7/106( ان ر  ع ح العزيز )٩)
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 .(1)كالريي واحللق،  ياأ يش غ) أبةباب ال رل)، موز وإ  وقف  ورابعها
  وعلى هرا لو كا  قد ةعى عفي وجوب إعادة السعي وجها 

 .(0)"أهنا ال جت   أصرهقا"  يا  والغزا قال ام
 .(3)ويكفي إحرايه ابلاسا، را القِ  ةينوحيث جعلااس قرا ً ال يشرتحب 

عذن  عمذز صذا  ، شذاة عيذربح بدلهوكرا ، (4)وهو كد  ال ق  ، وم  على القار  د 
 .(5)وةبعة إدا رج  اىل أهله ث ثة أاي  يف احلج
 .(6)أ  عليه بدنة  قول ويف القدمي

 .(7)وا كي األعقيبني  را وال عرهب يف جواز القِ 
كقذا ال مذ  عليذه د  ،  على ين هو ين حاضري ا سمد احلرا  را وال م  د  القِ 

 .(٩)أنه م   وعيه وجه، (8)ال ق  
 "صذاح  العذدة"ويشبه أ  يكو  ا  ف يباياً علذى وجهذني نقلهقذا "  قال الراععي

 .(10)"أنه د  ج   وا شهور /(11)؟أو د  نسا (12)د  ج  را يف أ  د  القِ 
                                                             

 (.٩3/ 7(، وكفاية الابيه )7/173( ان ر  اجملقو  )1)
 (.615/ 0(، والوةيط )342/ 4( ان ر  هناية ا طل  )0)
(، وشرا ا قدية احلضريية )ل  465/ 1(، وأةىن ا طال  )164/ 1 ح الوهاب )( ان ر  ع3)

615.) 
 (.7/107(، وع ح العزيز )183/ 4( ان ر  هناية ا طل  )4)
 (.185/ 3(، وروضة الطالبني )7/107( ان ر  ع ح العزيز )5)
 (.٩4/ 7(، وكفاية الابيه )7/173(، واجملقو  )002/ 3( ان ر  حلية العلقاء )6)
 (.002/ 3(، وحلية العلقاء )183/ 4( ان ر  هناية ا طل  )7)
 (.330/ 0(، وإعانة الطالبني )83/ 4(، والبيا  )421/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 8)
 (.7/134( ان ر  ع ح العزيز )٩)
لواق  ةواء كا  عع)  ( قال صاح  "حاشية اجلق)"  " د  اجل ا   أي الد  الري م  ا ل)12)

 (.538/ 0ياهي أو ترم يأيور". ان ر  حاشية اجلق) )
 /أ(.078هناية اللوحة )( 11) 

 (.7/134( ان ر  ع ح العزيز )10)
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 .(1)"وهو يا قط  به اجلقهور عيه ويف د  ال ق  "  الاوويقال 
كقذذا لذذو ،  نشذذاء امحذذرا  يذذن أدىن احلذذ)إوهذذ) مذذ  علذذى ا قذذيم مبكذذة إدا أراد القذذرا  

  عيه وجها ؟ احلج حتتدراجاً للعقرة إأ  موز أ  حير  ين جوف يكة ، أحر  ابلعقرة
 .(3)األول واخ ار القفال، (0)وبه قط  األكثرو ، الثاين  أصرهقا
ليخمرج ممن   ويسمعى سمعيني، يستحب أن يطموف القمارن لإلفاضمة طموافني: فرع

 .(4)خالف العلماء
  

                                                             

 (.176/ 7د  ج . ان ر  اجملقو  ) ود  الِقرا  ( أي  أ  د  ال ق  1)
 (.48/ 3(، وروضة الطالبني )7/136العزيز ) ( ان ر  ع ح0)
 (.4/ 8( ان ر  كفاية الابيه )3)
  "وأيا الطواف والسعي  عيكفيه ذ عاد  ذ أقا طواف واحد وةعي واحد،    أ  ( قال العقراين 4)

عطاء وطاوو ، وجماهد  نس ر  له طواعني وةعيني، وبه قال جابر بن عبد هللا. وين ال ابعني 
 واحلسن. وين الفقهاء  ربيعة ويالا.

وقال علي وابن يسعود  م  على القار  طواعا  وةعيا ، وبه قال أه) العراهب، والاخعي، والشعيب، 
(، والامم 064/ 8(، واجملقو  )371/ 4والثوري، وأبو حايفة وأصرابه". أ.ه ان ر  البيا  )

 (.522/ 3الوهاج )
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 .(1)التمتع :الوجه النالث من وجوه أداء النسكني
 مث ياشذئ احلذج، ويذدخ) يكذة وأييت أبععاأذا، وهو أ  حير  ابلعقذرة يذن ييقذات بلذدس

 .(0)ين يكة
 :أبنه املتمتع وضبط الغزال

ويلمزم ، مع نية التمتمع لنفسه بعمرم يف أشهر احلج كل  فاقي لاحم إحرام احلج"
 .(3)"املتمتع دم

 :وقد اشتمل الضابط على قيود
 :اآلفاقي :الول

 .(4)عقن كا  ين حاضري ا سمد احلرا  علي  عليه د 
 .(5)أه) يكة وك) ين بياه وبني يكة دو  يساعة القصر  وحاضروا ا سمد احلرا 

  عيه وجها  ؟ويساعة القصر تع   ين يكة أو ين احلر 
 - وا  ذذذذذذو  والغذذذذذذزا  البغذذذذذذوي -وهذذذذذذو يذذذذذذا أوردس مجاعذذذذذذة يذذذذذذن ا راةذذذذذذانني   أحذذذذذذدمها

 .(6)و  هم
                                                             

يف اللغة  قال الواحدي  هو ال لرد دو االن فا ، يقال مت   به أي أصاب ياه، وا  ا  ك)  ( ال ق  1)
شيء يا ف  به، وأصله ين قوأم  هو جب) يات ، أي طوي)، مُسي ا ر  ي ق عا؛ ل ق عه مبر ورات 

بسقوحب العود إىل ا يقات للرج. أ.ه ان ر  حترير ألفاظ والعقرة، والن فاعه  امحرا  بني احلج
 (.180/ 1(، والا م ا س عرب )137ال ابيه )ل  

 (.7/171(، واجملقو  )83( ان ر  امقاا  للقاوردي )ل  0)
 (.615/ 0( ان ر  الوةيط )3)
 (.16٩/ 7(، واجملقو  )7/108( ان ر  ع ح العزيز )4)
 (.46/ 3ضة الطالبني )(، ورو 7/175( ان ر  اجملقو  )5)
تع   ين نف  يكة. ان ر  ت قة االابنة  ( دكر ا صاف القا لني وأ ف) القول، وهو أ  يساعة القصر6)

(، وع ح 053/ 3(، وال هري  )0/617حتقيق  علي بن ةعد العصيقي(، والوةيط ) 043)ل 
 (.7/108العزيز )
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 .(1)ين احلر  - وهو يا أوردس العراقيو  -  واثنيهقا
 .(0)أ  حاضري ا سمد احلرا  ين كا  دو  ا يقات  وعن الشاععي قول قدمي

خذر وأيذا ا واقيذت الث ثذة األُ ، ولي  خمالفاً  ذا تقذد  يف دي احلليفذة واجلرفذة  (3)قي)
اةذ وطن  ريذ  يكذذة علذو ، حذذرا وا ع ذ  احلضذور حالذة ام، عهذي علذى حذد يسذاعة القصذذر

ولذذو اةذذ وطن يكذذي العذذراهب أو  ذذ س يذذن اآلعذذاهب علذذي  ، عهذذو يذذن حاضذذري ا سذذمد احلذذرا 
 .(4)ين حاضريه

قايذة ذذا بعذد عرا ذه يذن الاسذكني أو ولو قصد الغري  يكذة عذدخلها ي ق عذاً  وايً ام
وال يسذذذذقط عاذذذذذه د  ، قايذذذذة ذذذذذا بعذذذذد يذذذذا اع قذذذذر علذذذذي  ةاضذذذذرأو نذذذذوع ام، يذذذذن العقذذذذرة

 .(5)ال ق  
مث ، مث رج  وأحر  ابلعقذرة يف أشذهر احلذج، ىل بعض اآلعاهب حلاج هإولو خرج يكي 

 .(6)حج ين عايه أ يلزيه د  قطعاً 
  مث حجعلقا دخ) يكة اع قر ، ا يقات وهو    يريد نسكاً  األعقيولو جاوز 

إد ال  ؛عصذذذذار يذذذذن حاضذذذذري ا سذذذذمد، أ يكذذذذن ي ق عذذذذاً وأ يلزيذذذذه د   "قذذذذال الغذذذذزا 
 .(7)"قايةيشرتحب يف احلاضر قصداً ام

، وهذذي يذذن يواضذذ  ال وقذذف، وأ أجذذد هذذرس الصذذورة لغذذ س بعذذد البرذذث"  قذال الراععذذي
حذذرا  ةذذج أو عقذذرة أو اب ذذ ف يف أ  يذذن قصذذد يكذذة هذذ) يلزيذذه ام /(8)أوالً وهذذي ت علذذق 

                                                             

 (.7/108العزيز )( ان ر  ع ح 1)
 (.7/175(، واجملقو  )3٩8/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 0)
 ( دكر ا صاف هرس ا سألة بلف  )قلت(.364ل   ( يف تكقلة ا طل  العا  )ك اب احلج3)
 (.4/152 اج )(، وحتفة ا 46/ 3(، وروضة الطالبني )7/175( ان ر  اجملقو  )4)
 (.٩٩/ 7(، وكفاية الابيه )175/ 7(، واجملقو  )7/131( ان ر  ع ح العزيز )5)
 (.175/ 7(، واجملقو  )83/ 4( ان ر  البيا  )6)
 (.617/ 0( ان ر  الوةيط )7)
 /ب(.078هناية اللوحة )( 8)
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، عيه كذ   عذاي هم ونقلهذم عذن نصذه (1)(ااز )لا تقاية ويا دكرس ين هد  اشرتاحب ام ؟ال
 .(0)"قايةعننه ظاهر يف اع بار ام
وكأنذه يذن تصذرعه وال ، شرود ياه    يعذروف ويا دكرس الغزا "  وقال ابن الص ا

قايذة وكذ   الشذاععي واألصذراب يشذ ق) علذى اع بذار ام، دكر لذه يف البسذيط وال الاهايذة
، (3)اقذوقد دكر ا  ف يف الصذورة الذم بعذدها وال عذرهب بياه، يابغي   س وال، يف احلاضر

 .  (4)"عيابغي أ  مري عيهقا مجيعاً 
ولذو جذاوز ا يقذات  ذ  ، أنذه ي ق ذ  يلزيذه الذد  ولذي  ةاضذر ا خ ار"  وقال الاووي

ياهذذا أ   مث عذذّن لذذه قبذذ) الذذدخول علذذى دو  يسذذاعة القصذذر، يريذذد نسذذكاً وال دخذذول احلذذر 
 .(5)؟"عه) يلزيه الد  ابلعقرة ين يوضعه مث حج بعدها على صورة ال ق  عأحر  ، يع قر

 .(6)ليها ابن الص اإوهي ا سألة الم أشار ، يا  والغزا دكرمها ام، عيه وجها 
  

                                                             

 (.7/130( يف ا خطوحب )يااز (، وا ثبت ين ع ح العزيز )1)
 (.7/130العزيز )( ان ر  ع ح 0)
، عأحر  ( الصورة الم بعدها هي  إدا عّن له أ  يع قر قب) دخول يكة على أق) ين يساعة القصر3)

 ابلعقرة ين يوضعه، مث حج يف تلا الساة، عفيه وجها  
 أحدمها  ال يلزيه؛ كقا لو كا  وطاه دلا ا وض . 
م احلاضر ال ي ااوله إال إدا كا  يف نف  يكة أو كا  يس وطاًا حواليها. والثاين  يلزيه؛ أل  اة 

 (.617/ 0ان ر  الوةيط )
 (.334/ 3( ان ر  شرا يشك) الوةيط )4)
 (.176، 175/ 7( ان ر  اجملقو  )5)
 (.333/ 3(، وشرا يشك) الوةيط )617/ 0(، والوةيط )174/ 4( ان ر  هناية ا طل  )6)
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 :فرع
واآلخممر فيهمما أو ، أحممدمها فيممما دون مسممافة القصممر :لممو كممان للمتمتممع مسممكنان

وإن كان ابلقريب أكنر فهمو ممن ، فتن كان مقامه ابلبعيد أكنر فهو أفقي، فيما فوقها
فمتن اخمتص أبحمدمها ، ىل مالمه وأهلمهإظر وإن استو  مقامه هبما نُ ، حاضري املسجد

فنيهمما عمزم علمى ، (1)ىل عزممهإ ظمراستواي يف ذل  نُ  وإن، أو كان فيه أكنر فاحلكم له
 .(0)فتن   يكن له عزم اعت  حاله ابلذي خرج منه، ليه فهو من أهلهإالرجوع 

 .(3)"ويس ر  أ  يريق دياً بك) حال"  قال الشاععي
 :(4)أن حيرم ابلعمرم يف أشهر احلج :القيد الناي

 .(5)مث أحر  ابحلج ين يكة أ يلزيه د  ال ق  ، ياها قب) أشهرسعلو أحر  ذا وعرغ 
  عيه وجها  ؟حرا  ابحلج ين ا يقاتلرتكه ام ةاءةوه) يلزيه د  ام

 .(6)ال  أصرهقا
 .(7)ىل ا يقات وأحر  ابحلج ياه ةقطإعن  عاد ، نعم  واثنيهقا

 عفذي وجذوب د  ال ق ذ ، وأتذى أبعقاأذا يف أشذهرس، ولو أحر  ذا يف  ذ  أشذهر احلذج
  عيه قوال   أحدمها  طريقا 

 .(8)نعم -ي ءوام وهو نصه يف القدمي-  أحدمها
 .(1)ال -وهو نصه يف األ -  وأصرهقا

                                                             

 (.70(، والكليات )ل  16  هو جزُ  امرادة بعد تردد. ان ر  ال عريفات )ل  ( الَعز 1)
 (.175/ 7(، واجملقو  )7/10٩(، وع ح العزيز )174/ 4( ان ر  هناية ا طل  )0)
 (.7/175( ان ر  اجملقو  )3)
 (.167)ل  (، والسراج الوهاج 148/ 4(، وحتفة ا  اج )72( ان ر  ال ابيه )ل  4)
 (.172/ 4(، وهناية ا طل  )36٩/ 1( ان ر  ا هرب )5)
 (.176/ 7(، واجملقو  )7/143( ان ر  ع ح العزيز )6)
 (.172/ 4( ان ر  هناية ا طل  )7)
 (.48/ 3(، وروضة الطالبني )36٩/ 1( ان ر  ا هرب )8)
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عن  أقذا  اب يقذات بعذد إحرايذه ، أهنقا يازال  على حالني -ابن ةريجعن -  والثاين
  /(0)وإ ، لزيذذذه الذذذد  ليذذذه  ريذذذاً ذذذذا يف األشذذذهرإوعذذذاد ، ابلعقذذذرة حذذذن دخلذذذت أشذذذهر احلذذذج

 .(3)ليه أ يلزيهإوأ يعد  جاوزس قب) األشهر
وجهذا   عفذي لذزو  د  ال ق ذ ، حرا  ذا وبعض أعقاأا على أشهر احلذجولو تقد  ام

  يرتبا 
  وإ  أوجبااس عيها عهاا وجها ، (4)عن  أ نوجبه يف األوىل عهاا أوىل

 .(5)وقط  به العراقيو ، م  أيضاً  ال أنه  أظهرمها
 .(7)الوجها  ةاءةعفي وجوب د  ام (6)يف الصورتني وإدا أ نوج  د  ال ق  

 :(8)أن تقع العمرم واحلج يف سنة واحدم :القيد النالث
ىل أ  حذج أو إةواء أقا  مبكة ، يف الساة القابلة أ يلزيه الد  إالعلو اع قر وأ حيج 

 .(٩)ليهاإخرج ياها وعاد 
  ويف اشرتاحب وقو  الاسكني يعاً يف شهٍر واحد وجها 

 .(1)أنه يشرتحب -انفرد به ابن خ ا -  أحدمها
                                                                                                                                                                     

 ( نقً  عن األ .48 /3(، وروضة الطالبني )7/174( أ أجدس يف األ . ان ر  اجملقو  )1)
 /أ(.07٩هناية اللوحة )( 2) 

 (.8٩/ 7(، وكفاية الابيه )78/ 4(، والبيا  )3٩٩/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 3)
 (.48/ 3(، وروضة الطالبني )176/ 7(، واجملقو  )7/141( ان ر  ع ح العزيز )4)
 ( ان ر  ا صادر السابقة.5)
 ، وأتى أبعقاأا يف أشهرس.الصورات  مها  األوىل  لو أحر  ابلعقرة يف    أشهر احلج( 6)

 .والثانية  لو تقد  امحرا  ذا وبعض أعقاأا على أشهر احلج 
 أ  ال؟ ه د  امةاءة( أي  الوجها  ا  قديا  يف ين ترم امحرا  ابحلج ين ا يقات، ه) يلزي7)

 ان ر  ا صادر السابقة. 
 (.001/ 3(، وحلية العلقاء )36٩/ 1( ان ر  ا هرب )8)
 (.0٩4(، وا اهاج القومي )ل  171/ 4( ان ر  هناية ا طل  )٩)
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 .(0)ال -وقط  به اجلقهور-  وأصرهقا
ويكذذن  قايذة مبكذة مث حذذج يذن ةذا ه أ يسذقط عاذه د  ال ق ذ ولذو كذا  عزيذه علذى ام

 .(4()3)ىل األولإ رد هرا الشرحب
 :(6()5)(لحج)لىل امليقات إأن ال يعود  :القيد الرابع

ىل ا يقذات الذري أحذر  ابلعقذرة إعلذو عذاد ، كقا لو أحذر  بذه يذن نفذ  يكذة واةذ قر
 .(7)ياه وأحر  ابحلج أ يلزيه شيء

عذذأحر  يذذن  اجُلرفذذةكقذذا لذذو كذذا  ييقاتذذه ،  ىل يسذذاعة يثلذذه وأحذذر  ياذذهإوكذذرا لذذو عذذاد 
  (8)عفي ةقوحب الد  وجها  قرا أو  دات ِعراهب

 .(٩)أ  يسقط  أصرهقا 
مث حج ين ، أنه لو ةاعر بعد عقرته ين يكة ةفراً تقصر عيه الص ة اينورَ وقط  الفُ 

 .(12)ةا ه ال د  عليه

                                                                                                                                                                     

 (.3/51(، وروضة الطالبني )7/163( ان ر  ع ح العزيز )1)
 (.122/ 7(، وكفاية الابيه )7/177)( ان ر  اجملقو  0)
 ( أي  القيد األول.3)
 (.46/ 3(، وروضة الطالبني )7/175( ان ر  اجملقو  )4)
 ( يف ا خطوحب )إىل حلج(، والصواب يا أثب ااس.5)
 (.175/ 4(، وهناية ا طل  )72( ان ر  ال ابيه )ل  6)
 (.7٩/ 4بيا  )(، وال001/ 3(، وحلية العلقاء )36٩/ 1( ان ر  ا هرب )7)
( حيث قال  "لو عاد إىل ا يقات 7/177يف اجملقو  ) ( لع) الك   عيه ةقط يوضره ك   الاووي8)

الري أحر  ابلعقرة ياه وإىل يساعة يثله وأحر  ابحلج ع  د  ابالتفاهب" إىل أ  قال  "ولو عاد إىل 
، وأحر  ياه أب  كا  ييقات عقرته اجلرفة ععاد إىل دات ييقات أقرب إىل يكة ين ييقات عقرته

 عرهب، عه) هو كالعود إىل ييقات عقرته؟   عيه وجها ".
 (.3/4٩(، وروضة الطالبني )7/14٩( ان ر  ا صدر السابق، وع ح العزيز )٩)
 (.7/177( ان ر  اجملقو  )12)
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عفي ةقوحب الد  ا  ف ا  قذد  عيقذا ، ىل ا يقات  رياً إولو أحر  ين يكة مث عاد 
 .(1)ليهإإدا جاوز ا يقات     ر  مث أحر  وعاد 

 ؟ىل ا يقات عه) يسقط عاه الد إولو دخ) القار  يكة قب) يو  عرعة مث عاد 
 ال عذذذن  قلاذذذا، ىل ا يقذذات  ريذذذاً إهذذذو يرتتذذذ  علذذى يذذذا إدا عذذذاد ا  ق ذذذ  "  يذذذا قذذال ام

 .(0)"قلاا يسقط عاه عوجها وإ  ، يسقط عاه عالقار  أوىل
 .(3)-وهو نصه يف االي ء-، يسقط  وقال األكثرو 
 :القيد اخلامس

كمما يشمرتط وقوعهمما ،  يشرتط وقوع النسكني عن شخص واحمد :ريضْ قال اخلِ 
 .(4)يف سنة واحدم

 .(5)ال يشرتحب  وقال اجلقهور
  ث ث صوروي صور وقو  الاسكني عن اثاني يف 

/ (6)وحيذذج يذذن يكذذة، عيع قذذر يذذن ا يقذذات لافسذذه، أ  يكذذو  أجذذ اً يف احلذذج  أحذذدها
 .(7)عن ا س أجر
 .(8)عيفرغ ياها مث حيج لافسه، أ  يكو  أج اً يف العقرة  الثانية

                                                             

 (.3/4٩(، وروضة الطالبني )7/177( ان ر  اجملقو  )1)
 (.184/ 4  هناية ا طل  )( ان ر0)
 (.3/4٩(، وروضة الطالبني )7/152. ان ر  ع ح العزيز )( وهو ا ره 3)
 (.121/ 7(، وكفاية الابيه )7/150(، وع ح العزيز )4/85( ان ر  البيا  )4)
 (.3/4٩وروضة الطالبني )(، 7/177. ان ر  اجملقو  )( وهو ا ره 5)
 /ب(.07٩هناية اللوحة )( 6) 

 (.121/ 7(، وكفاية الابيه )3/4٩( ان ر  روضة الطالبني )7)
 (.177/ 7(، واجملقو  )7/153( ان ر  ع ح العزيز )8)
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 ال ق ذذ ععلذذى يذذا قالذذه اجلقهذذور يكذذو  نصذذف د  ، (1)أ  يكذذو  أجذذ اً عيهقذذا  الثالثذذة
 .(0)كرا قالوس  .ق  له العقرةتونصفه على ين ، على ين يق  له احلج

عقذذال ، تفصذذي) دكذرس البغذوي علذى بذ) هذذو  قذول، ولذي  هذذو كذرلا"  قذال الراععذي
  األولينييف الصورتني 

 .وإال عالك) على األج ، نصفا  عالد  عليهقا إدا أد  له ا س أجر يف ال ق  
وإ  أ أيد  عهذذذذو علذذذذى ، إ  أد  لذذذذه عيذذذذه عالذذذذد  عليهقذذذذا نصذذذذفا   وقذذذذال يف األخذذذذ ة

وعلذذى قياةذذه لذذو أد  أحذذدمها دو  اآلخذذر عالاصذذف علذذى اآلد  والاصذذف علذذى ، األجذذ 
 .(3) "األج 
أو أحذذذدمها يفذذذر   (5)ين(ا سذذذ أجر )أ  إمذذذاب الذذذد  علذذذى   أحذذذدها  (4)ه أليذذذوروتابّذذذ"

 .  وإال عهو على األج  بك) حال] يف أ  د  القرا  وال ق   على ا س أجر على األصح
ييقذذذات البلذذذد وكذذذا  ، أو أحذذذدمها يف الصذذذورة األوىل (6)[إدا أ أيد  ا سذذذ أجر  الثذذذاين
كقذذذذن جذذذذاوز ،  ةذذذذاءةد  ام عيلزيذذذذه يذذذذ  د  ال ق ذذذذ ، جذذذذارة ونزلاذذذذا ا طلذذذذق عليذذذذهيعياذذذذاً يف ام

 .ييقات نسكه
عندا كا  يعسرين ععلذى كذ) ياهقذا مخسذة ، إدا أوجباا الد  على ا س أجرين  الثالث

عقيذذا  ، وبعضذذه بعذذد الرجذو  ومهذذا أ يباشذرا حمذذاً  بعضذذه يف احلذج لكذن صذذو  ال ق ذ ، أاي 
أ  د  القذذرا  وال ق ذذ  علذذى ا سذذ أجر يكذذو  الصذذذو    تفريعذذاً علذذى قولاذذا يذذا دكذذرس البغذذوي

                                                             

 ( أي  أ  يكو  أج اً ين ِقب) شخصني، اة أجرس أحدمها للرج واآلخر للعقرة.1)
 (.121/ 7(، وكفاية الابيه )7/153)( ان ر  ع ح العزيز 0)
 (.155، 7/154( أ أجدس يف ال هري ، وان ر  ع ح العزيز )3)
 (.7/155( الك   هاا للراععي ال للبغوي. ان ر  ع ح العزيز )4)
 (.7/156( يف ا خطوحب )ا س أجر(، وا ثبت ين ع ح العزيز )5)
 (.7/156يف ع ح العزيز ) يواعق لا  الراععي( يا بني ا عكوع ني يثبت يف هايش ا خطوحب، وهو 6)
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أنذذه كقذذا لذذو عمذذز ا  ق ذذ  عذذن اأذذدي   هاذذام وعلذذى قيذذا  يذذا دكذذرس ا  ذذو ، علذذى األجذذ 
 .والصو  يعاً 
كيذف ،  وموز أ  يكو  احلكم على يا ةيأيت يف ا  ق   إدا أ يصم يف احلذج  (1)قال
 ؟يقضي

تبعذذذذيض عيذذذذؤدي اىل ، عيذذذذؤخر ا قسذذذذة باسذذذبة الث ثذذذذة والسذذذبعة  عذذذن  أوجباذذذذا ال فريذذذق
 (0)(الذد ) وق  على هرا يذا إدا أوجباذا، ويصو  ك) ياهقا ة ة أاي ، القسقني عيكق  

 .يف الصورتني األخ تني على األج  وا س أجر
ذذعاذذا علذذى قذذول ا ِ وإ  عرّ  عذذندا اع قذذر عذذن ا سذذ أجر مث حذذج لافسذذه عفذذي كونذذه ، ريضا

 لكذذن األصذذح -مث حذذج يذذن يكذذة عذذيقن اع قذذر قبذذ) أشذذهر احلذذج-يسذذيئاً ا ذذ ف السذذابق 
 .(3)"هاا أنه يسيء

علذذى - ال يذذؤثر يف عذذوات عضذذيلة ال ق ذذ  يلزيذذه الذذد  عفذذوات هذذرا الشذذرحب (4))أ( عذذن 
 .(5)-عرادالقول أبنه أعض) ين ام

  عله أيرا ، وإ  ألزيااس الد 
 .هرا  أحدمها
  (7)يف ث ثة (6)ةاءةفالف د  ام أ  د  ال ق    والثاين

                                                             

 ( يا زال الك   للراععي.1)
 (.7/15٩( ةقطت ين ا خطوحب، وأثب ااها ين ع ح العزيز )0)
 (.120/ 7(، وكفاية الابيه )162-156. ان ر  ع ح العزيز )( ان هى ك   الراععي3)
 (.3/4٩( ةقطت ين ا خطوحب، وأثب ااها ين الروضة )4)
 (.3/4٩(، وروضة الطالبني )177/ 4( ان ر  هناية ا طل  )5)
 (.461/ 0ان ر  حاشية البم يي ) .  هو الد  ا اوحب برتم يأيور به ين واجبات احلج( د  امةاءة6)
 (.123/ 7(، وكفاية الابيه )178/ 7(، واجملقو  )7/162ان ر  ع ح العزيز )( 7)
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ود  االةذذذذاءة بذذذذرتم ، صذذذذو  األاي  الث ثذذذذة والسذذذذبعة /(1)عذذذذن  بذذذذدل د  ال ق ذذذذ  ؛البذذذذدل
 .ابل عدي) طعا  مث الصيا اما يقات وحنوس بدله 

 .ا  ق   ال أيمثو ، اجباً ع ارم ا يقات أيمث برتكه و  ؛العصيا   واثنيهقا
 .حرا  خ ف ا  ق  يكا  ابلعود ل أ  اترم ا يقات عليه تداركه عاد ام  واثلثها
 :وجهان يف اشرتاط نية التمتع :السادس
، علو كا  عاد امحرا  ابلعقرة على عز  أ  ال حيج يف هرس السذاة، يشرتحب  أحدمها
 .(0)لفقدا  الاية ؛ىل ا يقات أ يكن يع قراً إوأ  يرج  

 .(3)كقا ال يشرتحب نية القرا ،  ال يشرتحب  وأصرهقا
  (4)ا  ف يف وقت نية اجلق يأخودة ين ، وعلى األول يف ييقاهتا ث ثة أوجه

 .حرا  ابلعقرةأنه ين حني ام  أحدها
 .أنه ياأ يفرغ ياها  واثنيها
 .ياأ يشر  يف احلج  واثلثها

لذو قيذ) إمنذا يلذز  الذد  إدا كذذا  "  يذذا وقذال ام، يذا  احلاقهذا بايذة اجلقذ واة شذك) ام
عننذذه قذذّد  أدىن الاسذذكني يذذذن ، ىل ا يقذذذات وأتذذى ابلعقذذرةإن هذذاء عاذذد ام علذذى قصذذد احلذذج
ق صذذذار علذذذى أو كذذذا  علذذذى قصذذذد ام، أيذذذا إدا أ يكذذذن علذذذى قصذذذد احلذذذج، أطذذذول ا يقذذذاتني

 .(5)"لكا  قريباً ، ال على قصد الاسا، ع  د  عليه جملاوزة ا يقات العقرة مث اتفق احلج

                                                             

 /أ(.082هناية اللوحة ) (1) 

 (.421/ 3) (، وةر ا ره 372/ 1(، وا هرب )4٩/ 4( ان ر  احلاوي الكب  )0)
 (.122/ 7الابيه )(، وكفاية 178/ 7(، واجملقو  )7/161( ان ر  ع ح العزيز )3)
(، 178/ 7(، واجملقو  )4/85( أي  اجلق  بني الص تني، وأصرها  الوجه الثاين. ان ر  البيا  )4)

 (.56٩/ 3(، والامم الوهاج )3/51وروضة الطالبني )
 (.178/ 4( ان ر  هناية ا طل  )5)
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 ذذ   (لافسذذه)  ويذذرد عليذذه أ  قولذذه، هذذرا بيذذا  الشذذروحب ا ذذركورة يف الضذذابط ا  قذذد 
 .(1)عننه قد يكو   رياً عيها عن   س ؛صريح
 :(0)وهو أن حيرم ابلعمرم من امليقات :ها شرط سابعورا  و 

ال د   ةذذذذذاءةمث أحذذذذذر  ذذذذذذا عا اصذذذذذول أ  عليذذذذذه د  ام، علذذذذذو جذذذذذاوزس يريذذذذذداً للاسذذذذذا
 .(3)ال ق  

ومحلذذه األكثذذرو  علذذى يذذا إدا كذذا  البذذاقي بياذذه وبذذني يكذذة ، (4)عأخذذر مجاعذذة إبط قذذه
 .(5)أيضاً  ععليه د  ال ق   عن  بقيت يساعة القصر، دو  يساعة القصر

أنذذه إدا يذذر اب يقذذات علذذم حيذذر  حذذن بقذذي بياذذه "  ويؤيذذدس يذذا روي عذذن نصذذه يف القذذدمي
دو  د  ، لذرتم ا يقذات ؛ةذاءةمث أحذر  ابلعقذرة ععليذه د  ام وبني يكة دو  يساعة القصر

 .(6)"ال ق  
خذذذ  ف يع ذذذ ة لوجذذذوب تفذذذاهب وامعلذذذى يذذذا عيهذذذا يذذذن ام (7)واعلذذذم أ  هذذذرس الشذذذروحب

 .(8)الد 
  عيه وجها  يشهورا  ؟هي يع  ة يف تسقي ه ي ق عاً ه) و 

                                                             

 يد )لافسه( يف ضابط ا  ق  ، كقا تقد .إضاعة ق ( هاا ا صاف يعرتض على الغزا 1)
 (.3/51(، وروضة الطالبني )7/160( ان ر  ع ح العزيز )0)
 (.٩8/ 7(، وكفاية الابيه )178/ 7( ان ر  اجملقو  )3)
 (.3/51(، وروضة الطالبني )178/ 7. ان ر  اجملقو  )( أي  مجاعة ين األصراب4)
/ 1(، وأةىن ا طال  )080/ 02(، واأداية إىل أوها  الكفاية )3/51الطالبني ) ( ان ر  روضة5)

465.) 
 (.17٩/ 7(، واجملقو  )4/7٩( ان ر  البيا  )6)
 ( يع   القيود السبعة ا  قدية.7)
 (.17٩/ 7(، واجملقو  )7/163( ان ر  ع ح العزيز )8)



 دراسةً وحتقيقًا.............هـ(727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل )ت:

443 

اخ ذذذ) واحذذذد ياهذذذا كانذذذت الصذذذورة يذذذن عقذذذن ، أهنذذذا يع ذذذ ة يف كونذذذه ي ق عذذذاً   أحذذذدمها
 .(3)والغزا  الدارييوقط  به ، عن الا  وحكاس القفال، ال ال ق   (0)عرادام /(1)صور

أحذذر  ابلعقذذرة يف  ويسذذقى ي ق عذذاً مثَّ ، بذذ) يف الذذد  عقذذط، أهنذذا ال تع ذذ  عيذذه  وأشذذهرها
وبه قال الشيخ أبو حايد وصذرره ، الشرا طابقي  قدوإ  عُ ، حج ين عايهو  أشهر احلج

 .(5)ا كي (4))ين(را  والقِ  يصح ال ق    وأرا قال األصراب، الاووي
 :فرعان
ىل امليقمات لزممه أن حيمرم ابحلممج إإذا فمرغ املقميم ممن عمرتمه و  يممرد العمود  :الول
وفيمممما إذا خمممالف وأحمممرم ، حراممممهإوالكمممالم يف املوضمممع المممذي هممو أول ، (6)مممن مكمممة

ىل منمل مسمافته كمما تقمدم إىل امليقات أو إخارج مكة يف احلرم أو وراءه من غري عود 
، أيضمماً  وجمب معممه دم التمتممع سمماءموإذا اقتضممى احلمال وجمموب دم اإل، يف حمق املكممي

 .(7)رم من طرفه ابحلجحىل احلل وأإحل لو خرج بعد حتلله من العمرم 
عذذن  دهذذ  ، ةذذاءةدو  د  ام ىل يكذذة  ريذذاً قبذذ) الوقذذوف لزيذذه د  ال ق ذذ إعذذن  عذذاد 

 .(8)ةاءة وال ق  ىل يكة لزيه ديا امإىل عرعات قب) أ  يعود إ
 .(٩)"خاصة يابغي أ  يلزيه د  ال ق  "  وقال ابن الصباغ

عهذذ) هذذو كقذذن أحذذر  ، ىل يكذةإوإ  أحذر  يذذن يوضذذ  يذذن احلذر  خذذارج يكذذة وأ يعذذد 
  وقي) قوال ، عيه وجها  ؟ين احل)

                                                             

 /ب(.082هناية اللوحة) (1)

 ( صور امعراد تقديت ل 0)
 (.17٩/ 7. ان ر  اجملقو  )الاووي ( أ أقف عليه للغزا ، وحكاس عن القفال3)
 (.7/164( يف ا خطوحب )يف(، وا ثبت ين ع ح العزيز )4)
 (.17٩/ 7( ان ر  ا صدر السابق، واجملقو  )5)
 (.3/50وضة الطالبني )(، ور 17٩/ 7( ان ر  اجملقو  )6)
 (.45٩/ 1(، وأةىن ا طال  )182/ 4( ان ر  هناية ا طل  )7)
 (.422/ 0(، وحاشية اجلق) )07٩/ 0( ان ر  الغرر البهية )8)
 حتقيق  ةلطا  بن علي  ل ةلطا (. 318( ان ر  الشاي) )ل ٩)
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 .(1)نعم  أصرهقا
 .(0)أنه كقن أحر  ين يكة  واثنيهقا
هر شممإذا حممج رجممل لنفسممه مممن امليقممات يف أ" :قممال الشممافعي يف القممدمي :النمماي
أو قممرن أو متممع عممن ، فلممما حتلممل منممه أحممرم ابلعمممرم عممن نفسممه مممن أدىن احلممل احلممج

 .(3)"فال دم عليه، فرغ أحرم ابلعمرم عن نفسه من أدىن احللنفسه من امليقات فلما 
أو ، يذذن ا يقذذات مث اع قذذر عاذذه والعقذذرة يذذن أدىن احلذذ) وكذذرا لذذو أعذذرد عذذن  ذذ س احلذذج

مت ذذ  أو قذذر  عاذذه يذذن ا يقذذات مث أحذذر  عاذذه ابلعقذذرة يذذن أدىن احلذذ) أ مذذ  عليذذه  ذذ  د  
 .(4)والقرا  ال ق  

أو حذج عذن نفسذه ، عأيا إدا اع قر عن نفسه ين ا يقات مث حج عن   س ين يكذة
 .(5)مث اع قر عن   س ين أدىن احل) ععليه الد ين ا يقات 

أنذه حيذر  ابلعقذذرة ، وعلذذى قيذا  هذرا يذذا يفعذ) األجذ  يف وق اذذا"  قذال صذاح  البيذا 
مث حيذر  ، عذندا حتلذ) ياهذا أقذا  يع قذر عذن نفسذه يذن أدىن احلذ)، عن ا س أجر ين ا يقات

احلذ)   /(6)سذه يذن أدىنعيم  عليه للعقذرة األوىل عذن نف، ابلعقرة عن ا س أجر ين يكة
 .(7)"روال م  عليه الد   ا بعدها ين الُعقَ ، د 

  

                                                             

 (.182/ 7(، واجملقو  )4/81( ان ر  البيا  )1)
 السابقة.( ان ر  ا صادر 0)
 (.182/ 7(، واجملقو  )4/85( ان ر  البيا  )3)
 ( ان ر  ا راج  السابقة.4)
( أل  امحرايني إدا كا  عن شخصني وج  ععُلهقا ين ا يقات، عندا ترم ا يقات يف أحدمها لز  5)

 (.182/ 7(، واجملقو  )3٩٩/ 3) يريداً للاسا وأحر  بعد جماوزته. ان ر  ةر ا ره الد ، كقن ير اب يقات 
 /أ(.081هناية اللوحة )( 6)

 (.87، 4/86( ان ر  البيا  )7)
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على جوال اإلحرام على مخسة  -هنع هللا يضر-الشافعي  (1)(نصوص)اتفق  : صلف
 :أنواع)

يطلقذذا مث يصذذرعه )وهذذو أ  حيذذر  باسذذا   وامطذذ هب، والقذذرا ، وال ق ذذ  (0)(، امعذذراد
 .(4)وهو أ  حير  إبحرا  كنحرا  زيد  وال عليق، أو العقرة أو إليهقا احلج (3)(إىل

 .لوَ إال على وجه الث ثة األُ  (6))يقعا (ال  (5)والاسكا 
  أقوالأعض) عيه ث ثة  (7)(وأيها)

 .(8)را مث القِ ، مث ال ق  ، عراد أعض)أ  ام  أصرها
 .(٩)را مث القِ ، عرادمث ام، أ  أعضلها ال ق    والثاين
 .(12)عرادمث ام، مث ال ق  ، را أ  أعضلها القِ   والثالث

ةذذراهب إوأبذو  (13)خ ذارس ابذن ا اذذرراو ، (10()11)"  أحكذا  القذذر "وحكذي عذن نصذذه يف 
 .(14)ا روزي والقاضي

                                                             

 (.151/ 7( بياض يف ا خطوحب، وا ثبت ين اجملقو  )1)
 ( بياض يف ا خطوحب، وا ثبت ين ا صدر السابق.0)
 ( بياض يف ا خطوحب، وا ثبت ين ا صدر السابق.3)
 (.386ل   ا صدر السابق، وتكقلة ا طل  العا  )ك اب احلج( ان ر  4)
 ( يع   امط هب وال عليق.5)
 ( يف ا خطوحب )تق (، والصواب يا أثب ااس.6)
 ( يف ا خطوحب )أيهقا(، والصواب  يا أثب ااس؛ لعود الضق  على اجلق ، وهو أنوا  الاسا.7)
 (.01٩/ 3(، وحلية العلقاء )72(، وال ابيه )ل  83اوردي )ل  ( ان ر  امقاا  للق8)
 (.83/ 7(، وكفاية الابيه )054/ 3(، وال هري  )66/ 4( ان ر  البيا  )٩)
 (.151/ 7(، واجملقو  )341/ 3(، وشرا يشك) الوةيط )3٩0/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 12)
 ل يا  الشاععي.( "أحكا  القر  "  ك ابة 11)
 .( نق ً عن أحكا  القر  151/ 7(، واجملقو  )66/ 4. ان ر  البيا  )( أ أجدس يف أحكا  القر   يف ي انه10)
 (1٩8/ 3( ان ر  امشراف على يراه  العلقاء البن ا ارر )13)
 (.151/ 7( ان ر  اجملقو  )14)
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عذذذن  را نذذذه ال ف لذذذف قذذذول الشذذذاععي يف  خذذذ  الِقذذذ"إ  وقذذذال، وجهذذذاً  وحكذذاس الراععذذذي
 .(1)"عراد وال ق  ام

، والقرا  يشروحب عاذد اجلقهذور أب  يع قذر يف تلذا السذاة على ال ق  عراد وتقدمي ام
أل   خذذ  العقذرة عذذن  ؛را  أعضذذ) ياذهوالِقذ قذرة عاهذذا عكذ) واحذذد يذن ال ق ذذ عر العذن  أّخذذ

 .(0)يكروس ةاة احلج
 .(3)"وإ  اع قر يف ةاة أخرع، عراد أعض) ياهقا يطلقاً ام"  وا  و  وقال القاضي
 .(4)"وهو شاد ضعيف"  قال الاووي

وال للقرذر  ، ه وقلبذه عقذرةوال موز للقرر  ابحلج عسذخُ ، (5)را والقِ  وال يكرس ال ق  
 .(6)وكا  دلا جا ز له عليه الس   ين خصا صه، عسخها وقلبها حماً  ابلعقرة
 :فرع

يكممره أن يسمممي حجممة  ":العممدم"قممال الشمميخ أبممو حامممد والبنممدنيجي وصمماحب 
 .(7)حجة الوداع النيب 

 .(8)"وهو خطأ عاحش"  قال الاووي
                                                             

 (.7/125( ان ر  ع ح العزيز )1)
 (.3/44(، وروضة الطالبني )151/ 7، واجملقو  )(66/ 4( ان ر  البيا  )0)
 (.151/ 7حتقيق  علي بن ةعد العصيقي(، واجملقو  ) 025( ان ر  ت قة االابنة )ل 3)
 (.151/ 7( ان ر  اجملقو  )4)
 (.83/ 4(، والبيا  )52/ 4( ان ر  احلاوي الكب  )5)
 (.166/ 7( ان ر  اجملقو  )6)
 (.081/ 8( ان ر  اجملقو  )7)
  "وهرا الري قالوس  لط ظاهر وخطأ عاحش، ولوال خوف ا رتار بعض األ بياء به أ ( قال الاووي8)

، وياابر لألحاديث الصريرة يف تسقي ها حمة الودا ، أة مز حكاي ه؛ عننه واضح البط  
إحصاء األحاديث ا ش قلة على تسقي ها حمة الودا ". ان ر  وياابر ممجا  ا سلقني، وال يكن 

 (.305/ 3ا صدر السابق، وهناية ا  اج )
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 فصل
 والتمتع رانيف موجب القِ      

ويقذذو  يقايهذذا ، يف األضذرية ئوهذذو شذاة جتذذز ، عذا  ق   إ  كذذا  يوةذراً لزيذذه إراقذة د 
 .(1)ُةب  بدنة أو بقرة

 .(0)حرا  ابحلجووقت وجوبه ام
 .(3)اجل ا ت ءوقت كسا ر دياوإدا وجبت جاز يف ك) 

                                                             

 (152/ 4(، وحتفة ا  اج )7/168(، وع ح العزيز )420/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 1)
 (.167وهاج )ل  (، والسراج ال063/ 1( ان ر  امقاا  يف ح) ألفاظ أا شما  )0)
  مج  د  اجل ا   وهو الد  الري م  ا ل) لواق  ةواء كا  عع) ياهي أو ترم ( دياء اجل ا ت3)

يأيور عيشق) ةا ر أنوا  الدياء؛ ألهنا كلها ال خترج عن هرين القسقني. ان ر  اأداية إىل أوها  
 (.162/ 0(، وحاشية البم يي )538/ 0ة اجلق) )(، وحاشي300/ 02الكفاية )

 أربعة    "الدياء ا اصول عليها يف القر   يف احلج)عا دة(  قال العقراين 
 ، وهو على الرتتي .أحدها  د  ال ق   
إمنا وج  لرتم الاسا، وهو ترم امحرا  ابحلج ين ييقات بلدس. عيقا  على هرا  ود  ال ق   

الد  والرتتي  عيه ك) د  وج  لرتم الاسا، وهي مثانية دياء  أربعة دياء أ ف لف قول الشاععي 
يقات. يف وجوذا، وهي  د  القرا ، ود  الفوات، ود  ين ترم الريي، ود  ين أحر  ين دو  ا 

 وأربعة دياء اخ لف قول الشاععي يف وجوذا 
 أحدها  إدا دع  ين عرعة قب) الغروب، وأ يعد إليها. 
 الثاين  إدا ترم ا بيت اب زدلفة. 
 الثالث  إدا ترم ا بيت مبىن ليا  الريي. 
 الراب   إدا ترم طواف الودا . 
 عدية األدع، وهو على ال خي .   د -ين الدياء ا اصول عليها يف القر    -والثاين  
 والد  الثالث   د  جزاء الصيد، وهو على ال خي . 
 ، وهرا الد  أص) ال عر  له ع د إليه.والد  الراب    د  امحصار 
/ 4لرتتي ". ان ر  البيا  )ابلوحبء  عقأخود ين الساة، وا اصول  أنه على ا وأيا د  إعساد احلج 

3٩7-422.) 
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 .(1)راق ه يو  الاررإواألعض) 
  قوال   وقي)، ين العقرة وجها  حرا  ابحلج وبعد ال رل)ويف جواز إراق ه قبي) ام

 .(0)اجلواز  أصرهقا
  ين العقرة طريقا  وعلى هرا عفي جواز تقديه على ال رل)

 .(3)ا ا   أصرهقا  عيه وجها   أحدمها
 .(4)القط  به  والثاين

 .(5)وال موز تقديه على الشرو  يف العقرة قطعاً 
)يف  /(6)ث ثذذة ياهذذا ، وإ  كذذا  عذذاجزاً عذذن اأذذدي يف يوضذذعه لزيذذه صذذو  عشذذرة أاي 

 .(8)إىل أهله (7)وةبعة إدا رج (، احلج
 .(12)أو أ يكن وعمزأو   س  (٩))يال  ا  ( ةواء كا  له
علذه ، عهذو كا عذدو ] مثاه أب  ال يبا  إال أبكثر يذن مثذن يثلذهو  (11)اأدي( )عن  وجد

 .(13)(10)[ن قال إىل الصو ام
                                                             

 (.378/ 0(، والغرر البهية )3/50( ان ر  روضة الطالبني )1)
 (.176(، و اية البيا  )ل  183/ 7( ان ر  اجملقو  )0)
 (.3/53(، وروضة الطالبني )7/16٩( ان ر  ع ح العزيز )3)
 (.183/ 7( ان ر  ا صادر السابقة، واجملقو  )4)
 (.3/53(، وروضة الطالبني )420/ 3) ا ره ( ان ر  ةر 5)
 /ب(.081هناية اللوحة )( 6)

 (.186/ 7( بياض يف ا خطوحب، وا ثبت ين اجملقو  )7)
 (.372/ 1(، وا هرب )50/ 4(، واحلاوي الكب  )161/ 8) ( ان ر  خم صر ا زين8)
 (.186/ 7يف ا خطوحب، وا ثبت ين اجملقو  )( بياض ٩)
 (.3/53(، وروضة الطالبني )171/ 7(، وع ح العزيز )٩3/ 4( ان ر  البيا  )12)
 (.186/ 7( بياض يف ا خطوحب مبقدار ث ث كلقات، وا ثبت ين اجملقو  )11)
 (.186/ 7( يا بني ا عكوع ني زايدة ين اجملقو  يق ضيها السياهب. ان ر  اجملقو  )10)
 ( ان ر  ا صدر السابق.13)
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لكن علم أنه مذدس قبذ) عذراغ الصذو  جذاز ، (1))مثاه وعديه يف احلال( علو وجد عادس
 .(0)الصو  يف أصح القولني ىلإان قاله 

 .(4)جاز الصو  ي يقاه وإ  كا  يرجوس وال (3)، وقد ير ن  س يف ال يقم
 .(5)كا  س ين ال يقم،  ويف اة رباب ان  ار اأدي قوال 

 .(6)اأدي ال موز له  خ  الصو  رروحيث تع
واألوىل ، (7)وال مذوز تقذديها عليذه، ويدخ) وقت صو  األاي  الث ثة ابمحرا  ابحلج

ابحلذذذج علذذى ةذذذاد  دي وإمنذذا يكاذذذه دلذذا أب  ي قذذذد  إحرايذذه ،   علذذذى يذذو  عرعذذذةأ  يقذذدّ 
عيسذذ ر  للق ق ذذ  الذذري يذذن أهذذ) الصذذو  أ  حيذذر  قبذذ) اليذذو  السذذاد  إذذ ف ، احلمذذة
 .(8)عن  األوىل أ  حير  يف الثاين،   س

 ؛حذذذرا  ابحلذذذج علذذذى اليذذذو  السذذذاب ام أنذذذه يلزيذذذه إدا أ ي وقذذذ  هذذذدايً تقذذذدميُ  ه وعيذذذه وجذذذ
 .(٩)ها يف يو  الاررشيئاً ياوال موز أ  يصو  ، ليقكاه صو  األاي  قب) يو  الارر
 .(12)تقديا يف الصو ، قوال  ويف جوازس يف أاي  ال شريق

  
                                                             

 (.417ل   ( بياض يف ا خطوحب، وا ثبت ين تكقلة ا طل  العا  )ك اب احلج1)
 (.466/ 1(، وأةىن ا طال  )186/ 7( ان ر  اجملقو  )0)
 .مقكا عدو  يف االن قال إىل ال ي  ع)جُ  ،( ون  س يا لو وجد ا اء أبكثر ين مثن ا ث)3)
 (.186/ 7( ان ر  اجملقو  )4)
( أحدمها  أ   خ  الص ة أعض)؛ أل  الطهارة اب اء عريضة، والص ة يف أول الوقت عضيلة، عكا  5)

 تقدمي الفريضة أوىل.
ععلها يف أول الوقت عضيلة ي يقاة، ؛ أل  والثاين  أ  تقدمي الص ة ابل يقم أعض)، وهو األصح 

 (.061/ 0(، واجملقو  )378/ 1اب اء يشكوم عيها، عكا  تقدمي الفضيلة ا  يقاة أوىل. ان ر  ال هري  ) والطهارة
 (.466/ 1(، وأةىن ا طال  )0٩5( ان ر  ا اهاج القومي )ل  6)
 (.657(، وشرا ا قدية احلضريية )ل  1/372( ان ر  ا هرب )7)
 (.186/ 7(، واجملقو  )53/ 4( ان ر  احلاوي الكب  )8)
 (.3/53(، وروضة الطالبني )171/ 7( ان ر  ع ح العزيز )٩)
 (.4/٩4(، والبيا  )1/372( ان ر  ا هرب )12)



 دراسةً وحتقيقًا.............هـ(727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل )ت:

451 

 .(1)أنه ال موز  ا شهور ا ره 
 .(0)واخ ارس مجاعة ين ا  أخرين، اجلواز  والقدمي

وإ  قلاذذا ال مذذذوز أد ء. وكذذذا  صذذويه عيهذذذا ، عاهذذاعذذن  قلاذذذا مذذوز أ مذذذز لذذه  خ هذذذا 
وإ  ، قضذذاء ويكذو  صذذويها بعذد أاي  ال شذذريق، عذذ  مذوز  خ هذذا عذن يذذو  عرعذذة، صذويها

 .(4)وعيه وجه. (3)بقي الطواف
 .(5)وال يلزيه د  ل أخ ها، لزيه قضاؤها وإدا عاته صو  األاي  الث ثة يف احلج

الصذذو  يسذذقط ويسذذ قر اأذذدي يف دي ذذه يف أحذذد القذذولني    أ قذذوالً  ابذذن ةذذريجوخذذرّج 
 .(6)أنه ال يلزيه شيء عيقا إدا يات ا  ق   عق  وجوب الصو  إبحرا  احلج

 .ابلرجو وأيا األاي  السبعة عهي يؤق ة 
وعلذى هذرا عفذي ، (7)ىل الذوطنإأ  ا ذراد الرجذو    أصمحها  أقذوالويف ا راد به ث ثذة 
 .(٩)ا ا   اقأصره  عيه وجها   اأحدمه (8))طريقا  ( ليهإجوازس يف طريق رجوعه 

 .(11)يس وطاهاوال موز صويها مبكة إال أ  ، (12)القط  به  والطريق الثاين للعراقيني
  

                                                             

 (.441/ 6(، واجملقو  )1٩7/ 4( ان ر  هناية ا طل  )1)
 (.441/ 6(، واجملقو  )58/ 4( ان ر  احلاوي الكب  )0)
 (.3/53(، وروضة الطالبني )187/ 7ان ر  اجملقو  )( 3)
(، وأ 54/ 3حكاية وجه ضعيف يااز  عيه. ان ر  روضة الطالبني )« ال هري »  ويف ( قال الاووي4)

 أقف عليه يف ال هري .
 ( ان ر  ا صادر السابقة. 5)
 (.126/ 7يه )(، وكفاية الاب3/53( ان ر  روضة الطالبني )6)
 (.156/ 4(، وحتفة ا  اج )4/٩7(، والبيا  )1٩8/ 4( ان ر  هناية ا طل )7)
 (.187/ 7( ةقطت ين ا خطوحب؛ لكن ةياهب الك   يق ضيها. ان ر  اجملقو  )8)
 (.006(، وكفاية األخيار )ل  3/54( ان ر  روضة الطالبني )٩)
 (.12٩/ 7) (، وكفاية الابيه177/ 7( ان ر  ع ح العزيز )12)
 (.177/ 7(، وع ح العزيز )56/ 4( ان ر  احلاوي الكب  )11)
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 .(1)أ  ا راد به الفراغ ين احلج  القول الناي
  عيه قوال  ؟وه) هو أعض) أو ال قدمي، (0)ىل وطاهإىل أ  يرج  إوموز  خ س 

   /.(4)(3)أ  ال قدمي أعض) -وبه أجاب ا اوردي-  أحدمها
 .(5)أ  ال أخ  أعض)  وأصرهقا

إدا يذذات قبذذ)  (7))ال ذذأخ  إليذذه عذذرراً حذذن( يكذذو أوعلذذى هذذرا "  القاضذذي (6))قذذال(
ىل ا سذذاكني إ الزكذذاة (8)  )كقذذا لذذو أخذذر دعذذ (عيذذه وجهذذا  ؟دلذذا ال مذذ  يف ترك ذذه شذذيء

 ؟(12)"ه) يضقاه، ا ال (٩))الدع  حن تلف( علم ي فق، يا ىل امإحن يدععها 
 .(10)(11)()كرا حكاس ا راةانيو ، ىل يكةإأ  ا راد به الرجو   :والنالث

، األشذبه (13))وهذو(، ويق ضى قول األكثرين أ  هرا هو القذول الثذاين"  قال الراععي
وإ   خذذر ، ىل يكذذة صذذح صذذويهإوعلذذى تقذذدير أ   ذذ س ي فذذر  عليذذه أنذذه لذذو رجذذ  يذذن يذذىن 

 .(14)"طواف الودا 

                                                             

 (.1٩8/ 4(، وهناية ا طل )56/ 4( ان ر  احلاوي الكب  )1)
 (.187/ 7( ان ر  اجملقو  )0)
 (.4/٩8(، والبيا  )56/ 4( ان ر  احلاوي الكب  )3)
 /أ(.080هناية اللوحة )( 4)

 (.187/ 7واجملقو  )(، 17٩/ 7( ان ر  ع ح العزيز )5)
 (.401ل   ( بياض يف ا خطوحب، وا ثبت ين تكقلة ا طل  العا  )ك اب احلج6)
 ( بياض يف ا خطوحب، وا ثبت ين ا صدر السابق.7)
 ( بياض يف ا خطوحب، وا ثبت ين ا صدر السابق.8)
 ( بياض يف ا خطوحب، وا ثبت ين ا صدر السابق.٩)
(، وع ح 05/ 3  يضقن؛ ألنه ياعه عقن لو دععه إليه جلاز. ان ر  ال هري  )( أصح الوجهني12)

 (.1٩3/ 7(، واجملقو  )1٩8/ 7العزيز )
 (.400ل   ( بياض يف ا خطوحب، وا ثبت ين تكقلة ا طل  العا  )ك اب احلج11)
 (.3/54(، وروضة الطالبني )17٩/ 7العزيز ) ( ان ر  ع ح10)
 (.182/ 7( بياض يف ا خطوحب، وا ثبت ين ع ح العزيز )13)
 ( ان ر  ا صدر السابق.14)
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عقذذذد يفذذذرغ ، ىل يكذذذة  ذذذ  الفذذذراغإعذذذن  الرجذذذو   ؛وهذذذرا عميذذذ  ياذذذه"  قذذذال الاذذذووي
وابذن الصذباغ و خذرو   ا ذاورديوقذد حكذى ، أاييذاً بعذد ال شذريق وي أخر عذن يكذة يويذاً أو

 .(1)"ا راد ابلرجو  الفراغ ين احلج  يف قول الشاععي خ عاً عن األصراب
 ".وال موز يف يكة، ىل وطاهإبعد رجوعه ين يكة  يعااس أنه يصويها"  عقال البصريو 
، ىل يكذة بعذد عذراغ يااةذكهإيعااس أنه يصويها إدا رج  يذن يذىن "  وقال البغداديو 

 ".ةواء أقا  مبكة أو خرج ياها
 .(0)ىل أهلهإأ  ا راد ابلرجو  ال وجه ين يكة  وفرّج ين تفري  األقوال قول راب  

 ىلإاذا ابلرجذو  الرجذو  لعاضذة عذ  مذوز صذيايه ةذواء قوأيذا يذن بقذي عليذه طذواف ام
أنذذذه مذذذوز علذذذى قولاذذذا   وعيذذذه وجذذذه ضذذذعيف .ةذذذواء كذذذا  مبكذذذة أو بغ هذذذا، أ  الفذذذراغ، لذذذههأ

 .(3)الرجو  الفراغ
، وعلذذى األقذذوال كلهذذا ال مذذوز لذذه أ  يصذذو  شذذيئاً يذذن األاي  السذذبعة يف أاي  ال شذذريق

 وادعذذذى ابذذن الصذذذباغ. (4)ال رلذذ)وإ  حصذذ) ، اذذا مذذوز لذذذه صذذو  األاي  الث ثذذة عيهذذذالوإ  ق
 .(5)اممجا  عليه

                                                             

 (.188/ 7حتقيق  ةلطا   ل ةلطا (، واجملقو  ) 333)ل (، والشاي) 4/56( ان ر  احلاوي الكب  )1)
   ص) يف ا راد ابلرجو  أربعة أقوال  "عر( قال الاووي0)

 أصرها  إدا رج  إىل أهله. 
 والثاين  إدا توجه ين يكة راجعا إىل أهله. 
 والثالث  إدا رج  ين يىن إىل يكة. 
 (.188/ 7وإ  أ يرج  إىل يكة، وهللا أعلم". ان ر  اجملقو  ) والراب   إدا عرغ ين أععال احلج 

 ( ان ر  ا صدر السابق.3)
 (.17٩/ 7(، وع ح العزيز )1٩8/ 4( ان ر  هناية ا طل )4)
(، وكفاية 3/54حتقيق  ةلطا  بن علي  ل ةلطا (، روضة الطالبني ) 338( ان ر  الشاي) )ل 5)

 (.110/ 7الابيه )
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هذذذذذذرا ، عذذذذذذ  يصذذذذذ  قضذذذذذذاء، وهذذذذذرس األاي  السذذذذذذبعة هذذذذذو عيهذذذذذذا ل ذذذذذذد إىل  خذذذذذر العقذذذذذذر
 .(1)ا شهور

 .(0)"عن  أخرها أةاء وأجزأس، يابغي أ  يفعلها عقي  دخوله"  وقال ا اوردي
عذذن  أ يصذذقها عيذذه لزيذذه ، ين احلذذجز وق هذذا خمصذذول بذذ وأيذذا األاي  الث ثذذة عقذذد يذذر أ ّ 

 .(4)على ا ره  (3)(هاؤ قضا)
وقيذذ) ، عفذذي وجذذوب ال فريذذق بياهقذذا قذذوال ، عذذن  أخرهذذا حذذن دخلذذت األاي  السذذبعة

  وجها 
 .(6)"و لط ين قال إ عه، وهو ا اصول"  الروايينقال  .(5)نعم  أصرهقا
 .(12)مجاعة (٩))وقال به( /،(8)(7)"هو يف هناية الضعف"  يا وقال ام

ال فريذذق  (11)أ  ال بذذد يذذن(، )واحذذد ال فريذذق بياهقذذا بيذذو ٍ ) يكفذذي عذذن  قلاذذا مذذ  عهذذ
 .(10)الثاينأصرهقا    عيه قوال ؟ ال فريق به يف األداءبقدر يا يق  

                                                             

 (.022/ 4 طل )( ان ر  هناية ا1)
 (.57/ 4( ان ر  احلاوي الكب  )0)
 ( يف ا خطوحب  )قضاءها(، وا ثبت هو الصواب حس  قواعد اللغة..3)
 (.4/٩8(، والبيا  )57/ 4( ان ر  احلاوي الكب  )4)
 (.3/55(، وروضة الطالبني )184/ 7( ان ر  ع ح العزيز )5)
 (.427-426/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 6)
 (.020/ 4( ان ر  هناية ا طل  )7)
 /ب(.080هناية اللوحة )( 8)

 ( بياض يف ا خطوحب مبقدار كلق ني، وا ثبت هو ا ااة  للسياهب، وهللا أعلم.٩)
ل فريق. ان ر  ا صدر أنه ال م  ال فريق، ولكن الري عليه اجلقهور وجوب ا ( يرع إيا  احلريني12)

 (.188/ 7السابق، واجملقو  )
 (.406ل   ( بياض يف ا خطوحب، وا ثبت ين تكقلة ا طل  العا  )ك اب احلج11)
 (.188/ 7(، واجملقو  )184/ 7( ان ر  ع ح العزيز )10)
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وجعلذذه بعضذهم يفرعذذاً علذى القذذول دذواز صذذويها يف أاي  ، (1)يذ ءيف ام هواألول نصذ
 .(0)و لط عيه، ال شريق

ت ولذد يذن ، أقذوالعفذي القذدر الذري يقذ  بذه ال فريذق يف األداء أربعذة ، وعلى الصريح
 ؟وأ  الرجو  يا هو ؟ه) له صو  أاي  ال شريق، ومها يف ا  ق  ، األصلني السابقني

 عطذر يفبياهقذا  (3) (لذ) خي أ)و ، وا ذراد ابلرجذو  الفذراغ يذن احلذج، عذن  قلاذا لذه دلذا
 .(4)وقط  به مجاعة، ال  أصرهقا  عيه وجها  ؟عه) م  ال فريق بيو  واحد، األداء

ىل وطاذه إال إيابغذي أ  يقذال هذرا يلزيذه ال فريذق بقذدر يسذاعة السذ  "  قراينوقال العِ 
وةذفرس يف اليذو  الثذاين ياهذا بعذد ، ألنه كذا  يكاذه أ  يصذو  الث ثذة يف أاي  ال شذريق ؛يوياً 

. (5)"ىل بلذذدسإعيم قذذ  لذذه يف اليذذو  الثالذذث الصذذو  عذذن الذذث ث والسذذفر ، الريذذي والطذذواف
 .(6)وضعفه الاووي

يكا  إّرهب بياهقا بقدر يدة عذُ ، ىل الوطنإوعسر  الرجو  ابلرجو  ، (7)وإ  قلاا بقلبه
 .(8)ىل أهلهإة س ين يكة 

ويذدة إيكذا  ، عذال فريق أبربعذة أاي ، وأ  الرجو  إىل الوطن]وإ  قلاا لي  له صويها
 .(12)وبه قط  مجاعة، وهو األصح، على العادة (٩)[، الس  إىل أهله

                                                             

 (.3/55(، وروضة الطالبني )121/ 4( ان ر  البيا  )1)
 (.18٩/ 7اجملقو  )( ان ر  0)
 ( يف ا خطوحب )أ ي رل)(، وا ثبت هو الصواب.3)
 (.3/55(، وروضة الطالبني )185/ 7( ان ر  ع ح العزيز )4)
 (.122/ 4( ان ر  البيا  )5)
 (.18٩/ 7( ان ر  اجملقو  )6)
 .( أي  مبث) يا قي) يف األول  أ  ا  ق   موز له صيا  أاي  ال شريق7)
 (.188/ 7(، واجملقو  )185/ 7( ان ر  ع ح العزيز )8)
 (.3/55( يا بني ا عكوع ني زايدة ين الروضة يق ضيها ةياهب الك  . ان ر  روضة الطالبني )٩)
 (.188/ 7( ان ر  ا صدر السابق، واجملقو  )12)



 دراسةً وحتقيقًا.............هـ(727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل )ت:

455 

ويذذذدة ، ال بث ثذذة أاي إوحي قذذ) أ  يقذذال علذذذى هذذرا ال مذذ  ال فريذذق "  قذذراينالعِ قذذال 
مث يقذيم مبذىن يذو  ، ألنه كا  يكاه يف األداء أ  مع) أحد الث ثة يو  عرعذة ؛إيكا  الس 

ىل إويذذروا ، وةذذفرس يف الثذذاين ياهذذا بعذذد الذذزوال، الارذذر واليذذويني األولذذني يذذن أاي  ال شذذريق
 .(0)وضعفه الاووي .(1)"ىل بلدس  خر اليو  الثاين ياهاإمث ي اب  الس  ، يكة ويود 

 .(3)خاصةعال فريق أبربعة أاي  ، وإ  عسر س ابلفراغ ين احلج
  (5)كانت ة ة  الث ثة يف احلج (4))األاي (صت األقوال عيقن أ يصم وإدا  ّ 
 .ىل اأديإال صو  عليه ب) يا ق)   أحدها
 .عليه صو  عشرة أاي  ي  ابعة أو ي فرقة  واثنيها
 .صو  عشرة بشرحب ال فريق بيو  عصاعداً   واثلثها
 .وهو األصح، صويها بشرحب ال فريق أبربعة أاي  ويدة إيكا  الس   ورابعها

 /.(7)(6)صويها بشرحب ال فريق أبربعة أاي  عقط  وخايسها
 .صويها بشرحب ال فريق بقدر يدة إيكا  الس  عقط  وةادةها

ووقذذ  صذذو  ، سعصذذا  أحذذد عشذذر يويذذاً ي واليذذة كفذذا، عذذن  شذذرطاا ال فريذذق واك فياذذا بيذذو 
 .(8)هرا ا ره ، الراب  تطوعاً 
 .(٩)ال يع د بصو  يا بعد الراب  ين السبعة  وقي)

                                                             

 (.121/ 4( ان ر  البيا  )1)
 (.18٩/ 7( ان ر  اجملقو  )0)
 (.3/55( ان ر  ا صدر السابق، وروضة الطالبني )3)
 (.408ل   ( يف ا خطوحب )إال(، وا ثبت ين تكقلة ا طل  العا  )ك اب احلج4)
 (.3/55(، وروضة الطالبني )188/ 7(، واجملقو  )185/ 7(ان ر  ع ح العزيز )5)
 يها بشرحب ال فريق أبربعة أاي  عقط(، وهي يكررة.( يف ا خطوحب زايدة )وةادةها  صو 6)
 /أ(.083هناية اللوحة )( 7)

 (.18٩/ 7(، واجملقو  )186/ 7( ان ر  ع ح العزيز )8)
 (.3/56(، وروضة الطالبني )187/ 7( ان ر  ع ح العزيز )٩)
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وال ذذاهر أ  ، وعيذذه ن ذذر .(1)"عطذذار يف الرابذذ وعلذذى هذذرا ال بذذد يذذن ام"  قذذال الغذذزا 
 .صويه عن ال طو عطار ب) عد  القا ) به ال يشرتحب ام

ذذرو  عذذةً إدا تذذرم  مبذذا (0)نُ ِّ لُقا
ومبذذا إدا تذذذرم ، (4)و سذذله يف الثانيذذة يف األوىل يف عضذذوٍ  (3)

 .(5)اجللسة بني السمدتني وجل  باية االةرتاحة ويف امجزاء وجها 
 .(6)"ال يع د بصو  الث ثة أيضاً إدا نوع ال  اب "  وقال امصطخري

 .(7)"وهو  لط عاحش"  قال ا اوردي
                                                             

 (.605/ 0( ان ر  الوةيط )1)
وا ساوي ين ا سا ) و  ها، يقال هرا ن ُ  هرا أي يساويه، واجلق  نَُ رَاء.    هو ا ث)ُ ( الاََّ  0)

 (.00٩(، وال عريفات الفقهية )ل  610/ 0ان ر  ا صباا ا ا  )
َعة  3)    البقعة ين الكأل والقطعة ين الابت تؤخر يف اليب .-بضم ال   وةكو  ا يم -(  اللُّقا

ه ياء الغس) أو الوضوء ين البد  وهرا كأنه على ال شبيه؛ لقلة واللقعة  ا وض  الري ال يصيب 
(، ويعمم ا صطلرات 55٩/ 0(، وا صباا ا ا  )306/ 8ان ر  لسا  العرب ) ا رتوم.

 (184/ 3واأللفاظ الفقهية )
 (021/ 1( عيها وجها   أصرهقا  أ  حدثه يرتف . ان ر  اجملقو  )4)
 (  "هرا يرتت  على القيا .887/ 0حسني يف ال عليقة ) ( قال القاضي5)

 إ  قلاا  يقو  يقايها، عملسة االةرتاحة أوىل، وإال عوجها . 
والفرهب  أ  هرس اجللسة ين جاسها؛ أل  ك) واحدة ياهقا جلو ، إ ف القيا ، عننه لي  ين  

، الوجها  يف أنه لو ترم  عة ين ا رة األوىل، يف  س) الوجه يف جا  اجللو ، ون   الوجهني
 الطهارة، وتغسلت يف ا رة الثانية والثالثة.

ووجه الشبه  أ  يعقود ني ه يف الوضوء تش ق) على ا رات الث ث، أال يغس) الثانية إال بعد  
ق) على جلس ني، أع  اجللسة األوىل، والثالثة إال بعد الثانية، عكرا يعقود ني ه يف الص ة، اش 

 بني السمدتني، وجلسة االةرتاحة، وأال أييت دلسة االةرتاحة إال بعد السمدة الثانية" أ.ه
قال ابن الرععة  "وهرا لي  الا  ، ب) الا   إدا ترم ةمدة عن األوىل؛ عنهنا جت  بسمدة ين  

 (.115/ 7)الثانية وإ  اع قد أهنا ين الثانية". ان ر  كفاية الابيه 
 (.3/56(، وروضة الطالبني )187/ 7( ان ر  ع ح العزيز )6)
 (.5٩/ 4( ان ر  احلاوي الكب  )7)



 دراسةً وحتقيقًا.............هـ(727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل )ت:

457 

وحكم يذا قبلذه ويذا بعذدس كقذا ، واحدأ يع د ابلقدر الري يشرتحب بيو ٍ  وإ  أ يك فِ 
 .(1)ير

ومز ذه يابعذدس ، أبربعة أاي  أ مز ه الرابذ  وا ذاي  والسذاد  والسذاب  فرهباا يلعن  ق
 .(0)ويا قبله على ا ره 

وال مذذذ  ، والقذذار  صذذو  القذذرا   ومذذ  أ  ياذذوي ا  ق ذذ  ذذذرا الصذذو  صذذو  ال ق ذذ 
 .(3)وعيه وجه، عليه نية ال فريق يف السبعة على ا ره 

أنذه   وعيذه وجذه، ا ذره  وال مذ  ال  ذاب  يف صذو  الث ثذة وال يف صذو  السذبعة علذى
 .(4)م 

  

                                                             

 (.18٩/ 7(، واجملقو  )187/ 7( ان ر  ع ح العزيز )1)
 (.4/120(، والبيا  )428/ 3) ( ان ر  ةر ا ره 0)
 عيه طريقني  ، وحكى الداريي  "هرا هو ا ره ( قال الاووي3)

 أحدمها  هرا. والثاين  يف وجوبه وجها ، حكاس عن حكاية ابن القطا ، وهللا أعلم". 
 (.155/ 4والعبادي ) (، وحتفة ا  اج ي  وحواشي الشرواين1٩2/ 7ان ر  اجملقو  )

 (.115/ 7(، وكفاية الابيه )005/ 3(، وحلية العلقاء )5٩/ 4( ان ر  احلاوي الكب  )4)
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 :فرعان
لكمن ، لو شرع يف صموم الايم النالثمة أو السمبعة مث وجمد ا مدي   يلزممه :الول
 .(1)يستحب

حذذذذرا  ابحلذذذذج انبذذذذىن علذذذذى األقذذذذوال يف ولذذذذو وجذذذذدس قبذذذذ) الشذذذذرو  يف الصذذذذو  وبعذذذذد ام
 ؟(0)اقالوجوب أو أب ل ه ةأ  االع بار ةالة األداء أو ةال  الكفارة

 .وعلى الثاين ال، ععلى األول والثالث يلزيه اأدي، (3)أوأا  أصرها
،   يسممقط الممدم يف أصممح القممولني إذا مممات املتمتممع قبممل فراغممه مممن احلممج :النمماي

 .(4)اجلمهوركذا أطلقه ،  ب إخراجه من تركتهجيو 
إىل أنذذه لذذو يذذات بعذذد  شذذارةً إ ؛مبذذا إدا يذذات قبذذ) عذذراغ أركذذا  احلذذج"  وقيّذذدس ا ذذاوردي

 .(5)"عرا ها وقد بقي الريي وا بيت يلزيه الد  قوالً واحداً 
 .(6)"وك يهم  قول عليه، وهو الصواب"  قال الاووي

ج خذذِر أُ  (7))أخرجذه(وإ  كذا  واجذذداً للهذدي وأ يكذذن  ولذو يذذات بعذد عرا ذذه يذن احلذذج
 .(8)ين ترك ه كسا ر الديو 

 .(٩)عن  يات قب) ال قكن ياه عقوال ، وإ  كا  عليه الصو 

                                                             

 (.3/56(، وروضة الطالبني )004/ 3( ان ر  حلية العلقاء )1)
 (.1٩2/ 7(، واجملقو  )55/ 4( ان ر  احلاوي الكب  )0)
 (.1٩2/ 7( ان ر  اجملقو  )3)
 (.570/ 3(، والامم الوهاج )1٩1/ 7(، واجملقو  )350/ 3الوةيط )( ان ر  شرا يشك) 4)
 (.62/ 4( ان ر  احلاوي الكب  )5)
 (.1٩1/ 7( ان ر  اجملقو  )6)
ل   (  يف ا خطوحب )إخراجه(، وا ثبت هو الصواب. ان ر  تكقلة ا طل  العا  )ك اب احلج7)

433.) 
 (.353/ 3(، وشرا يشك) الوةيط )62/ 4ب  )( ان ر  احلاوي الك8)
 (.3/56(، وروضة الطالبني )1٩3/ 7( ان ر  ع ح العزيز )٩)
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 /.(1).أنه يهدي عاه  أحدمها
 .أنه يسقط  وأصرهقا
  ياذذه اأذذدي إال أبكثذذر يذذن بَذذعيقذذا إدا كذذا  لذذه يذذال  ا ذذ  أو حاضذذر وأ يذُ وا ذذ ف 

 .(0)أيا إدا أ يكن له يال أص ً عيسقط قطعاً ، مثن يثله
  أقوالعث ثة ، وإ  يات بعد ال قكن ياه

 .يصو  عاه يف القدميعلوليه أ  ، أنه كقن يات وعليه صو  ريضا  :أصحها
كذذن يذذن صذذو  العشذذرة متعذذن  كذذا  ، طعذذم عاذذه يذذن ترك ذذه لكذذ) يذذو  ُيذذديُ   ويف اجلديذذد
 .(3)وإال عالقسط ععليه عشرة أيداد

  عيه قوال  ؟ىل   همإىل عقراء احلر  أ  موز صرعه إوه) ي عني صرعه 
 .(4)ليهمإلكن يس ر  صرعه ، الثاين  أصرهقا

 .(5)ال م  شيء هأن :والقول الناي
ويف يذو  ، ىل العشذرة شذاةإعيمذ  يف عذوات ث ثذة أاي  ، ىل الذد إأنه يرجذ   :والنالث

 .ثلثا شاة (6))يويني( ويف، ثلث شاة
(7)وشعرتني ةوعن أا اةراهب أ  اليو  واليويني كنت ف ا ر  شعر 

. 

  

                                                             

 /ب(.083هناية اللوحة )( 1)

 (.465/ 1(، وأةىن ا طال  )1٩0/ 7( ان ر  اجملقو  )0)
(، 1٩0/ 7(، واجملقو  )024/ 4ان ر  هناية ا طل  ) ( أي  يلزيه عن ك) يو  أ يصقه يد.3)

 (.570/ 3والامم الوهاج )
 (.3/57(، وروضة الطالبني )1٩4/ 7( ان ر  ع ح العزيز )4)
 (.3/57(، وروضة الطالبني )1٩0/ 7( ان ر  اجملقو  )5)
 (.7/1٩5( يف ا خطوحب )يو (، وا ثبت ين ع ح العزيز )6)
 (.3/57(، وروضة الطالبني )1٩0/ 7( ان ر  ا صدر السابق، واجملقو  )7)
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  أقوالويف الشعرة ث ثة 
 .(1)طوس عيهو لّ  .ثلث شاة  والثالث .درهم  والثاين .عيها ُيد  أحدها

أب  حير  ابحلذج لذزين يسذ  صذويها قبذ) الفذراغ ياذه   وال قكن ين صو  الث ثة األاي 
 .(0)ين    أ  يكو  به عارض ين يرض و  س

وا  دأل  دوا  السذذفر كذذ ؛ىل الذذوطنإ ال مذذ  شذذيء برتكهذذا يذذا أ يا ذذهِ "  يذذا وقذذال ام
 .(4)وهو ضعيف، (3)"ا رض

عذذ   (5)(صذذريح)الىل الذذوطن وهذذو إعذذن  عسذذر  الرجذذو  ابلرجذذو    وأيذذا األاي  السذذبعة
ودوا  "  يذذا قذال ام .(6)عذذ  يكذن قبلذذه وإ  عسذذر س ابلفذراغ يذذن احلذج، يكذن صذذويها قبلذه

 .(7)"عرر السفر
ىل الذوطن عهذ) يفذدع إإدا اةذ ربباا ال ذأخ  "  تفريعاً على هرا القذول وقال القاضي

عيقذذذا إدا ظفذذذر اب سذذذاكني وأ يذذذدع   عيذذذه وجهذذذا  يذذذن الذذذوجهني؟ عاذذذه إدا يذذذات يف الطريذذذق
 .(8)"يا  ع لفتىل امإليدععها  ؛الزكاة

  

                                                             

 السابقة. اج ر  ا ر ( ان 1)
 السابقة. اج ( ان ر  ا ر 0)
 (.023/ 4( ان ر  هناية ا طل  )3)
ابلا ، وإ  كا     "وهرا الري قاله ضعيف؛ أل  صو  الث ثة، ي عني إيقاعه يف احلج( قال الاووي4)

 (.3/57(، وروضة الطالبني )1٩0/ 7". ان ر  اجملقو  )يساعراً، ع  يكو  السفر عرراً عيه إ ف ريضا 
 ( يف ا خطوحب )صريح(، وا ثبت هو الصواب.5)
 (.3/57(، وروضة الطالبني )1٩0/ 7( ان ر  اجملقو  )6)
 (.023/ 4( ان ر  هناية ا طل  )7)
   يضقن؛ ألنه ياعه عقن لو دععه إليه جلاز. ( أصح الوجهني8)

 .(1٩3/ 7(، واجملقو  )1٩8/ 7يز )(، وع ح العز 05/ 3ان ر  ال هري  )     
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 .*وهللا أعلم (1)واعلم أ  القار  كا  ق   يف مجي  يا تقد 
 ي لوس اجلزء الثالث ين جواهر البرر ا يط 

   يف شرا الوةيط  الباب الثالث يف صفة احلج
 ./(0)واحلقدهلل وحدس وصلواته على ةيد  دمحم و له

  

                                                             

( قال اميا  الشاععي  "القار  أخف حااًل ين ا  ق  ؛ ا  ق   إمنا أدخ) عقرة عوص) ذا حماً 1)
وقد أدخلها القار ، وزاد  وقد ةقط عن هرا وأدخ) العقرة يف أاي  احلج عاه ييقات احلجعسقط 

وال يكو  ا  ق   يف أكثر ين حال القار   ا  ق   أ  مت   ابمح ل ين العقرة إىل إحرا  احلج
 (.145/ 0ن اأدي أا دو  احل)". ان ر  األ  )عيقا م  عليه ي

 /أ(.084هناية اللوحة )( 0)



 دراسةً وحتقيقًا.............هـ(727اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط للقمويل )ت:

462 

 

 

 

 

 

 ةيالعلم الفهارس 
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 فهرس اآليات القرآنية. -1

رقم  السورم اآلية
 اآلية

 ةالصفح

 352 148 البقرة  ٍَّّ ٌّ ٱُّٱ

 175 41  ل عقرا ٱ َّمل يك ىك مك لك  يقاك ىق يف ىف يثُّ

 311 ٩7  ل عقرا   َّهت مت خت حت  جت هب مب خب حب ُّٱ

 5 120 قرا  ع  ل َّ ...يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ

 5 1 الاساء  َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 175 44 ا ا دةٱَّٱىث نث مث زثرث يت  ىت نت مت زت ُّٱ

 175 44  ا ا دةٱَّ جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ُّٱٱٱ

 175 ٩2 األنعا ٱ َّ  مف خف جفحف مغ جغ معُّ

 13 04 امةراء  َّجس  مخ جخ مح جح  ُّٱ ٱ

 64 06 يرمي َّٱ... ىن من خن حنٱُّ

 13 1٩ الاق)  َّ... هئ  مئ خئ حئ جئُّٱ ٱ

 5 72 األحزاب  َّٱ.. جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ
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 5 ٩ الزير َّٱٱ...مك لك  خك حك جك مق حق مف ُّٱ

 13 01 الطور ٱ َّ ... نث مث زث رث يتُّ

 5 11 اجملادلة   َّ ... خي  حي جي ٰه مه ُّٱ
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 فهرس األحاديث النبوية واآلثار.
 317 .......................................................... أجرم على قدر نصبا

 013 ........................................... أرأيِت لو كا  عليها دين أكاِت تقضياه
 037 ........................................... أعض) الصيا  بعد ريضا  شهر هللا ا ر 

 106 ........................................................... أعطر احلاجم وا مو 
 171 .................................................. اجلاهر ابلقر   كاجلاهر ابلصدقة

 041 ...................................................... اللهم إنا عفو حت  العفو
 6 ............................................................... اللهم عقهه يف الدين

 308 ......................................................... ا ساعر وياله على قَذَلتٍ 
  410 ....................................................وّقت أله) ا دياة الايب أ  

 176 ......................................... أ  أاب بكر هنع هللا يضر دخ) على ايرأة ين أمحاَ َ 
 15٩ .................................................................. إين إداً لصا م

 170 ................................................................... صا م يرتنيإين 
 171 ........................................................... زيِّاوا القر   أبصواتكم

له كا  الايب   0٩6 ................................... إدا اع كف، يُدين إ  رأةه عُأَرجِّ
ِطُر َعَلى ُرطََباٍت قَذباَ) أَ ا ُيَصلِّيَ   كا  رةول هللا   167 ............................... يُذفا
 161 ............................................. بصو  يو  وال يويني ال تقديوا ريضا 

 358 ............................................................ ال صرورة يف امة  
ِ   ال   176 .............................................................. يُذ اَم بَذعاَد احا

 171 .............................................. لقد أوتيت يزياراً ين يزاي   ل داود
 171 ....................................... يا أد  هللا لشيٍء يا أد  لايب حسن الصوت

 177 ........................................................... ُيرس علي كلم وليس  )
 6 .................................................... ين ةلا طريقاً يل ق  عيه علقاً 

 038 ...................................................... ين صا  ث ثة أاي  ا قي 
 5 ................................................... ين يرد هللا به خ اً يفقهه يف الدين
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 فهرس األعالم

 02 ....................................................................... اجلُقَّيازيابن 
 74 ..................................................................... ابن الصباغ
 84 ...................................................................... ابن الص ا
 102 .......................................................................ابن القال

 024 .................................................................... ابن خ ا  
 6٩ ...................................................................... ابن ةريج
 315 ....................................................................... ابن َكجّ 

 0٩6 .................................................................... ابن القطا 
 020 ................................................................... بن أا هريرةا
  75 ...................................................................... بن احلدادا
َراُزاَب ا

 373 .................................................................... بن ا 
 105 ...................................................................... بن ا اررا
 105 ...................................................................... بن خزيةا
 ٩6 .......................................................................بن ةلقةا
 020 ................................................................. بن عبد احلكما
 74 ...................................................................... بن عبدا ا

روزي
َ
 70 .............................................................. أبو إةراهب ا 

 148 .......................................................... أبو إةراهب امةفرايي 
 143 ........................................................... أبو إةراهب الش ازي

  ٩4.................................................................الروايينالعبا  أبو 
 015 ......................................................... أبو ا عا  جملي بن مُجيا 

 105 ............................................................ أبو الوليد الايسابوري
 128 ............................................................أبو حايد امةفرايي 

 ٩8 ...................................................................... أبو حايفة
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 023 ............................................................... أبو خلف الط ع
 120 ........................................................................ أبو زيد

 016 ........................................................ أبو ةعيد احلسن البصري
 164 ............................................................... أبو طاهر الزايدي

 42٩ ............................................................. أبو عبدهللا اِ ضاري
 77 ................................................................ أبو علي الِساامي
 122 ................................................................ أبو حيىي البلخي
 305 ................................................................. أمحد بن حاب)

 176 ........................................................ أمحد بن يوةى بن يون 
  008 ....................................................................امصطخري

 86األمناطي..........................................................................
 016 ....................................................................... البخاري
 73 ......................................................................... البغوي

 131 ..................................................................... البادنيمي
 017 ....................................................................... الُبويطي
 162 ......................................................................... البيهقي
 02 ......................................................................... ال ذَّزاَياام
 125 ....................................................................... اجلرجاين
 ٩2 ........................................................................ احلليقي
 133 ....................................................................... احلااطي
 034 ....................................................................... ا طاا
 72 .......................................................................... الداريي
 66 ......................................................................... الراععي
 72 ......................................................................... الروايين
 163 ....................................................................... السرخسي
 ٩0 ......................................................................... الشاشي
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 418 ............................................................... الشريف العثقاين
 84 ............................................................ الشيخ أبو دمحم اجلوي 

  82 ...................................................................... الصيدالين
 422 ....................................................................... الص يف
 ٩٩ ....................................................................... الَصيَقري
 78 ......................................................................... الط ي
 143 ....................................................................... العبدري

 143 ....................................................................... قراينالعِ 
 65 .......................................................................... الغزا 
 7٩ ......................................................................... الُفورَاين
 70 ........................................................................ القاضي
 ٩7 ......................................................................... القفال
 17 .........................................................................الَقُقوِ  
 334 ....................................................................... الكرابيسي
 ٩٩ ........................................................................ ا اوردي
 71 .......................................................................... ا  و 

 16٩ ....................................................................... ا اةيب
 125 ....................................................................... ا ايلي
 161 .......................................................................... ا زين

 65 ......................................................................... الاووي
 74 .................................................................... إيا  احلريني

 182 ......................................................................... حريلة
 402 .................................................................... ةليم الرازي

 0٩4 ............................................................... صاح  ال قري 
 ٩4 ................................................................... صاح  العدة

 035 ............................................................... عا شة أ  ا ؤياني
 03٩ ..................................................... عبد الرحيم بن دمحم بن يون 

 167 ........................................................ عّز الدين بن عبد الس  
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 106 ........................................................... يوةى بن أا اجلارود
 402 .................................................................. نصر ا قدةي

 114الروايين......................................................................والد 
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 فهرس األلفاظ الغريبة واملصطلحات.
 005 ................................................................. أبعاض الص ة

 117 .......................................................................ة قاءاال
 64 .......................................................................... أقوال
 14٩ .........................................................................امذا 

 127 ...................................................................... ج هادام
  77 ......................................................................... اِممجا 

 30٩ ...................................................................... امحصار
 103امحلي).........................................................................

 ٩2األداء.............................................................................
 0٩٩ .................................................................... ة راضةام
 127 .................................................................. ة صرابام

 100االة عاحب........................................................................
 117 ...................................................................... ة قااءام
 340 ...................................................................... ة اابةام
ِ ئاافُ ام  055 ..................................................................... ةا

 07 ....................................................................... األشاعرة
 015 ........................................................................ األشبه
 75 ......................................................................... األشهر
 68 ......................................................................... األصح

 64 ...................................................................... األصراب
 148 ........................................................................ االّطراد
 78 ......................................................................... األظهر
 128 ........................................................................ امعادة

 042 ..................................................................... االع كاف
 156 ....................................................................... ام قاء
 412 ........................................................................ األعقي
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 81 ......................................................................... قليمام
 103 ..................................................................... ك رالام 

 332 ........................................................................ امي ء
 371 ........................................................................ األنداء
 148 ........................................................................ األوراد
 100 ........................................................................ الباةور
 153 ......................................................................... الاَبَدنَة
َرَقة  318 ........................................................................ الَبرا

 10٩ ....................................................................... الُ  وث
 123 ....................................................................... البط  
 30٩ ........................................................................ ال رل)
 68 ........................................................................ ال خريج
 177 ....................................................................... الرتخ 
 0٩7 ........................................................................ ال عريج
 87 .......................................................................... ال عزير
 71 ......................................................................... ال فري 
 126 ........................................................................ ال قليد
 011 ......................................................................... ال ق  
 126 ........................................................................ ال اميم

 101اجلا فة..........................................................................
 110 ........................................................................ اجلديد
 331 ......................................................................... اجلزا ر
 6٩ .......................................................................... اجِلزية
 378 ........................................................................ اجلعالة
 311 .......................................................................... احلج

 105 ....................................................................... احلماية
 068 ......................................................................... راحلما 
 052 ........................................................................ احِلَرف
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 387 ......................................................................... احلَزا 
 104 ........................................................................ احَلَشَفة
 172 ...................................................................... احلشويف
 103 ......................................................................... احلُقاة
 158 ........................................................................ احلَِلف
 101 ........................................................................ احلُلقو 
 172 ........................................................................ احلّقا 
 158 ........................................................................ احلِااث
 ٩5 ......................................................................... احليض

 7٩ ..................................................................... ا راةانيو 
 137 ......................................................................... ا ََل)
 13٩ ......................................................................... ا اثى
 061 ......................................................................... ا يار

 100 ....................................................................... ا يشو 
 76 ...........................................................................الدَّراءُ 
 100 ........................................................................ الدرهم
 301 ....................................................................... الدةت
 6٩ ........................................................................... الّدية
 71 .......................................................................... الريي
 087 ........................................................................ الرات 
 316 ........................................................................ الراحلة
 343 .......................................................................... الرِّهب

 ٩3 ........................................................................ الرَّوات 
 6٩ .......................................................................... الزكاة
 301 ......................................................................... الزَِّين
 86 .......................................................................... الزوال

 16٩ ....................................................................... الّسرور
رَة  053 ........................................................................ السُّفا
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 84 ......................................................................... السفياة
 08٩ ....................................................................... الِسقاية
َلم  374 ......................................................................... السَّ
 67 .......................................................................... الُسّاة
 168 ........................................................................ الصبَّاغ

 121 ...................................................................... الصرابة
 ٩1 ....................................................................... الصريح
 64 ......................................................................... الصيا 
 025 ....................................................................... الّضابط
 122 ....................................................................... الَضروة
 001 ......................................................................... الضََّاا

 6٩ ........................................................................ الط هب
 062 ................................................................. الطهارة الك ع

 116 ........................................................................ ال هار
 6٩ ......................................................................... الِعَ اهب

 048 ...................................................................... الَعَما  
 6٩ .......................................................................... الِعدة
 67 .......................................................................... العدل

 82 ........................................................................العراقيو 
 435 .......................................................................... الَعز 
 058 ......................................................................... العزية
 376 ........................................................................ الَعِقيق
 132 .........................................................................الِعلا
 303 .........................................................................العَات
 155 ........................................................................ الُغسا)
 304 .......................................................................... الغلة

 100 .......................................................................الاَغلاَصَقةُ 
 02٩ ......................................................................... الُغلاقة
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 73 ......................................................................... الفاِةق
 151 ....................................................................... الفرا ض
 66 ......................................................................... الفرض
 105 ........................................................................ الَفصاد

 033 .................................................................... الق ) ا طأ
 110 ......................................................................... القدمي

 422 ....................................................................... القرايطة
 3٩2 ......................................................................... الِقرا 

 084 ....................................................................... الُقرابت
 168 ........................................................................ القصَّار
 388 .......................................................................... الَقلام

 77 ......................................................................... القيا 
 1٩0 ........................................................................ الكفارة
 130 .......................................................................... اللثة

 048 ......................................................................... الِلواحب
 053 .....................................................................ا اء ا طلق

 101 ........................................................................ ا أيوية
 175 ......................................................................... ا ا دة
 138 ........................................................................ ا باشرة
ُبَذعَّض

 060 ........................................................................ ا 
 05٩ ...................................................................... ا  أخرو 
 071 ...................................................................... ا  قديو 

 101 ......................................................................... ا ثانة
 15٩ ......................................................................... اجملق)

 127 ...................................................................... ا سو 
 65 ........................................................................ ا ققو 
 172 ........................................................................ ا خ ار

د
ُ
 010 ........................................................................... ا 
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 1٩ ................................................................. ا درةة الفخرية
 111 ....................................................................... ا ره 
 13٩ ......................................................................... ا ري

 303 .................................................................. ا راد ابلرتاخي
 141 ............................................................ا راد ب رريا الشهوة

 125 ........................................................................ ا راهق
 146 ....................................................................... ا رجوا
 107 ........................................................................ ا سرُبة
 127 ....................................................................... ا طقورة
 101 .......................................................................... ا ِعاء
 027 ........................................................................ ا عااية

 113 ...................................................................... ا عضوب
َغفَّ)ُ 

ُ
 73 .......................................................................... ا 

 061 ....................................................................... ا كاَت 
 142ا كروس..........................................................................

 323 ....................................................................... ا قاطلة
 086 ......................................................................... ا اارة

 310 ................................................................. ا يقات الزياين
 100 ....................................................................... الُاخاية
 64 ...........................................................................الارر
 70 .......................................................................... الّا 
 080 ........................................................................ الاَّ َارَةُ 
 456 ......................................................................... الاََّ  
 154 ........................................................................ الاُذَفا ُ 
 66 .......................................................................... الاف)

 023 ................................................................. الاكاا الفاةد
 118 ........................................................................ الاَّكا 
 8٩ ........................................................................... الاية
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 01٩ ........................................................................... اأِمُّ 
 047 ........................................................................ اأَوَدج

 311 ................................................................. الواج  ا خ 
ءُ   118 ......................................................................... الَوجا
 72 ........................................................................  هاالوج

 10٩ ........................................................................ الوجور
 173 ....................................................................... الِوصال
 071 ........................................................................ الوقف
 061 ....................................................................... أّ  الولد
َعقُ   102 .......................................................................... َأوا

 163 ................................................................... أوقات الاهي
 ٩3 ...................................................................... أاّي  البيض
 111 ................................................................... أاي  ال شريق

 152 .................................................................. تباش  الصبح
 31٩ ....................................................................... مثن ا ث)
 167 ...................................................................... َحَسوات

 101 .................................................................. خريطة الدياغ
 030 .................................................................. خ ف األوىل
 386 .................................................................... د  امةاءة
 447 .................................................................... دياء اجل ا ت
 067 .................................................................. َرَحَبُة ا سمد
 175 .................................................................. شر  ين قبلاا
 71 ................................................................... شهادة احلسبة
 163 ................................................................. ص ة أا ةب 

 1٩6 ............................................................. صورة الوحبء بشبهة
 68 ........................................................................... طُُرهب

 053 ........................................................................ َطشات
 ٩3 ........................................................................ عاشوراء
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 108 .........................................................................  ربلة
 81 ........................................................................... قاعلة

 101 ................................................................... ِقرُف الرَّأ 
 308 .......................................................................... قَذَلتٍ 
 337 ......................................................................... َيراَحَلة

 7٩ ................................................................... يساعة القصر
 108 .................................................................... يسا  البد 

 124 ........................................................................ يس اد
 73 .................................................................... يس ور احلديث

 ٩7 .......................................................................... ُيّطرَا
 406 ........................................................................ يقَصد

 151 .................................................................... ياازل الققر
 117ياكو .........................................................................

 080 ...........................................................................يِعنُّ 
 426 ..................................................................... يو  ال ذَّراوية
 158 ..................................................................... يو  الشا
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 فهرس األماكن والبلدان.
 1٩ .......................................................................... إمخيم

 1٩ ......................................................................... أةيوحب
 403 ........................................................................ ال َذااعيم
 411 ........................................................................ اجُلرفة
 403 ........................................................................ اجِلعارانة
 82 ......................................................................... احِلماز
 403 ....................................................................... احلَُديبية
 1٩ ......................................................................... القاهرة
 01 .......................................................................... القراعة
 81 ......................................................................... الكوعة

 333 .......................................................................... ي)الاِ 
 02 ......................................................................... َيااتتزا 

 333 ....................................................................... َجياُرو 
 81 ........................................................................ خراةا 

 410 ..................................................................... دات ِعراهب
 412 ..................................................................... دو احلُليفة
 333 ....................................................................... َةياُرو 

 ٩3 ........................................................................... َعَرَعة
 411 ........................................................................... قرا 

 1٩ .......................................................................... قول
َلم  411 ......................................................................... يَلقا
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 .فهرس املصادر واملراجع

  امتقا  يف علو  القر  ،  ليف عبد الرمحن بن أا بكر، ج ل الدين السيوطي، حتقيق
  . 1٩74هذ/ 13٩4دمحم أبو الفض) إبراهيم، اأيئة ا صرية العاية، 

  إبراهيم بن ا ارر الايسابوري، حتقيق عؤاد عبد ا اعم اممجا ،  ليف أبو بكر دمحم بن
 يذ.0224هذ/ 1405أمحد، دار ا سلم للاشر وال وزي ، الطبعة الطبعة األوىل 

  ب وت –دمحم بن دمحم الغزا  الطوةي، دار ا عرعة إحياء علو  الدين،  ليف أبو حايد. 
  دمحم بن إةراهب بن العبا  ا كي أخبار يكة يف قدمي الدهر وحديثه،  ليف أبو عبد هللا

 ه.1414ب وت، الطبعة الثانية،  –حتقيق د. عبد ا لا عبد هللا دهيش، دار خضر الفاكهي، 
  اخ صار علو  احلديث،  ليف أبو الفداء إمساعي) بن عقر بن كث ، حتقيق أمحد دمحم

 لباا ، الطبعة الثانية. –شاكر، دار الك   العلقية، ب وت 
 الفقهية للشيخ عبيد هللا ا باركفوري، ك اب الصيا  واالع كاف، حتقيق  االخ يارات

 هذ. 1435 - 1434اجلايعة امة يية اب دياة ا اورة،  -يواعقي األيني، )رةالة ياجس  ( 
  ،األدكار،  ليف أبو زكراي  يي الدين حيىي بن شرف الاووي، حتقيق عبد القادر األرنؤوحب

  . 1٩٩4 -هذ  1414لباا ،  –اشر وال وزي ، ب وت دار الفكر للطباعة وال
  إرشاد الفرول إ  حتقيق احلق ين علم األصول،  ليف دمحم بن علي الشوكاين، حتقيق

  .1٩٩٩ -هذ 141٩الشيخ أمحد عزو عااية، ديشق، دار العرا، الطبعة األوىل 
  الدين األلباين، ا ك   إرواء الغلي) يف ختريج أحاديث ياار السبي)،  ليف دمحم  صر

  .1٩85 -هذ  1425ب وت، الطبعة الثانية  –امة يي 
  (أةا  الب  ة،  ليف أبو القاةم  قود بن عقرو بن أمحد، الزخمشري، حتقيق دمحم ابة

  . 1٩٩8 -هذ  141٩لباا ، الطبعة األوىل،  – عيو  السود، دار الك   العلقية، ب وت
 الرمحن بن دمحم بن عبيد هللا األنصاري، أبو ال كات، كقال  أةرار العربية،  ليف عبد

  .1٩٩٩ -هذ1402الدين األنباري، دار األرقم بن أا األرقم، الطبعة األوىل 
  أةىن ا طال  يف شرا روض الطال ،  ليف زكراي بن دمحم بن زكراي األنصاري، زين الدين

 أبو حيىي السايكي، دار  امة يي.
 شرا روض الطال ،  ليف زكراي بن دمحم بن زكراي األنصاري، زين الدين أةىن ا طال  يف 

 أبو حيىي السايكي، دار  امة يي.
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    األشباس والا ا ر،  ليف اتج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، دار الك
  .1٩٩1 -هذ1411العلقية، الطبعة األوىل 

  بكر، ج ل الدين السيوطي، دار الك   األشباس والا ا ر،  ليف عبد الرمحن بن أا
  .1٩٩2 -هذ 1411العلقية، الطبعة األوىل، 

  ،امشراف على يراه  العلقاء،  ليف  أبو بكر دمحم بن إبراهيم بن ا ارر الايسابوري
اميارات  -حتقيق  صغ  أمحد األنصاري أبو محاد، يك بة يكة الثقاعية، رأ  ا يقة 

  .0224 -هذ 1405األوىل،  العربية ا  ردة، الطبعة
  ،أطل  احلديث الابوي،  ليف د. شوقي أبو خلي)، دار الفكر بديشق، الطبعة الرابعة

  .0225-ه1405
  إعانة الطالبني على ح) ألفاظ ع ح ا عني،  ليف أبو بكر )ا شهور ابلبكري( بن دمحم

  . 1٩٩7 -هذ  1418ىل، والاشر وال وزي ، الطبعة  األو شطا الديياطي، دار الفكر للطباعة 
   أعيا  العصر وأعوا  الاصر،  ليف ص ا الدين خلي) بن أيبا الصفدي، حتقيق

الدك ور علي أبو زيد، الدك ور نبي) أبو عشقة، الدك ور دمحم يوعد، الدك ور  قود ةاأ 
ةوراي، الطبعة  األوىل،  –لباا ، دار الفكر، ديشق  -دمحم، دار الفكر ا عاصر، ب وت 

  . 1٩٩8 -هذ  1418
  ، ب وت. –حتقيق إحسا  عبا ، دار صادر امقاا  يف ح) ألفاظ أا شما  للخطي  الشربي 
   امقاا  يف ح) ألفاظ أا شما ،  ليف مش  الدين، دمحم بن أمحد ا طي  الشربي

 ب وت. -دار الفكر -الشاععي، حتقيق يك   البروث والدراةات 
  ( اممجا ،  ليف علي بن دمحم بن عبد ا لا ابن القطا ، حتقيق حسن امقاا  يف يسا

 . 0224 -هذ  1404عوزي الصعيدي، الفاروهب احلديثة للطباعة والاشر، الطبعة األوىل، 
  امقاا  البن ا ارر،  ليف أبو بكر دمحم بن إبراهيم بن ا ارر الايسابوري، حتقيق الدك ور

 هذ. 1428ن، الطبعة األوىل، عبد هللا بن عبد العزيز اجل ي
  األ ،  ليف الشاععي أبو عبد هللا دمحم بن إدري  بن العبا  بن عثقا  بن شاع ، دار

  .1٩٩2هذ/1412ب وت، ةاة الاشر  –ا عرعة 
   أني  الفقهاء يف تعريفات األلفاظ ا  داولة بني الفقها،  ليف قاةم بن عبد هللا بن أي

 هذ.1404- 0224حتقيق حيىي حسن يراد، دار الك   العلقية، الطبعة  ي،علي القونوي الرويي احلاف
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  األوةط يف السان واممجا  واالخ  ف،  ليف أبو بكر دمحم بن إبراهيم بن ا ارر
الرايض، الطبعة  –الايسابوري، حتقيق أبو محاد صغ  أمحد بن دمحم حايف، دار طيبة 

  . 1٩85هذ،  1425 -األوىل 
 صرية للققايي  وا كايي) واألوزا ،  ليف  دمحم صبري بن حسن ح هب اميضاحات الع

 .0227 – 1408أبو يصع ، يك بة اجلي) اجلديد، الطبعة األوىل،  
  البرر الرا ق شرا كاز الدقا ق،  ليف زين الدين بن إبراهيم بن دمحم، ا عروف اببن  يم

 ا صري، دار امة يي، الطبعة الثانية.
 يف أصول الفقه،  ليف  أبو عبد هللا بدر الدين دمحم بن عبد هللا بن ذادر  البرر ا يط

  .1٩٩4 -هذ 1414الزركشي، دار الك يب، الطبعة األوىل، 
  ةر ا ره ،  ليف الروايين، أبو ا اةن عبد الواحد بن إمساعي)، حتقيق طارهب ع ري

  . 022٩السيد،دار الك   العلقية، الطبعة األوىل، 
 ا  اج يف شرا ا اهاج،  ليف بدر الدين أبو الفض) دمحم بن أا بكر األةدي  بداية

الشاععي ابن قاضي شهبة، ع  به أنور بن أا بكر الشيخي الدا س اين، دار ا اهاج 
  . 0211 -هذ  1430ا قلكة العربية السعودية، الطبعة األوىل،  -للاشر وال وزي ، جدة 

  بدا   الصاا   يف ترتي  الشرا  ،  ليف ع ء الدين، أبو بكر بن يسعود بن أمحد                 
  .1٩86 -هذ 1426الكاةاين احلافي، دار الك   العلقية، الطبعة  الثانية، 

  البدر ا ا  يف ختريج األحاديث واألاثر الواقعة يف الشرا الكب ،  ليف ابن ا لقن ةراج
حف  عقر بن علي بن أمحد الشاععي ا صري، حتقيق يصطفى أبو الغيط  الدين أبو

الرايض، الطبعة  –وعبد هللا بن ةليقا  وايةر بن كقال، دار اأمرة للاشر وال وزي  
  0224-هذ1405االوىل، 

  البسيط يف ا ره ، ألا حايد الغزا ، ين أول ك اب الزكاة إىل هناية ك اب احلج، حتقيق
 عبدالرحيم بن ةعيد  قرو، اجلايعة االة يية اب دياة ا اورة. عبدا الق بن

   ،بغية الطل  يف اتريخ حل ،  ليف عقر بن أمحد بن هبة هللا بن أا جرادة العقيلي
 كقال الدين ابن العدمي،حتقيق د. ةهي) زكار، دار الفكر.

 كر، ج ل الدين بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والاراة،  ليف عبد الرمحن بن أا ب
 لباا  / صيدا. -السيوطي، حتقيق دمحم أبو الفض) إبراهيم، ا ك بة العصرية 

  ،البلدا ،  ليف أمحد بن إةراهب )أا يعقوب( بن جعفر بن وه  بن واضح اليعقوا
 هذ. 1400دار الك   العلقية، ب وت، الطبعة األوىل، 
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 حيىي بن أا ا   بن ةاأ العقراين، البيا  يف يره  اميا  الشاععي،  ليف أبو احلسني 
  . 0222 -هذ 1401جدة، الطبعة  األوىل،  –حتقيق قاةم دمحم الاوري، دار ا اهاج 

  البيا  يف يره  اميا  الشاععي، ليف أبو احلسني حيىي بن أا ا   بن ةاأ العقراين
  . 0222 -هذ 1401طبعة  األوىل، جدة، ال –حتقيق قاةم دمحم الاوري،دار ا اهاج اليق  الشاععي، 

  اتج العرو  ين جواهر القايو ،  ليف  ّقد بن  ّقد بن عبد الرزّاهب احلسي ، أبو
 الفيض، ا لّق  مبرتضى، الزَّبيدي، حتقيق جمقوعة ين حتقيقني، دار اأداية 

 دا رة ا عارف  ال اريخ الكب ،  ليف دمحم بن إمساعي) بن إبراهيم بن ا غ ة البخاري، الطبعة
 الدكن. –العثقانية، حيدر  ابد 

  اتريخ بغداد وديوله،  ليف أبو بكر أمحد بن علي ا طي  البغدادي، دار الك   العلقية
 هذ. 1417ب وت، حتقيق يصطفى عبد القادر عطا، الطبعة األوىل،  –

 ا قدي، ةة عرعات عبدالرمجن تبصرة ا  اج مبا خفي ين يصطلح ا اهاج، مج  ودرا
 بكلية الشريعة جايعة األحقاف، دار الضياء للاشر وال وزي  الكويت. يدر 

  ال بيا  يف  داب محلة القر  ،  ليف  أبو زكراي  يي الدين حيىي بن شرف الاووي، حتقيق
 ، دار ابن حز  للطباعة  1٩٩4 -هذ  1414دمحم احلمار، الطبعة الثالثة يزيدة وياقرة، 

 ب وت. –والاشر وال وزي  
  تبيني احلقا ق شرا كاز الدقا ق،  ليف عثقا  بن علي بن  من البارعي، عخر الدين

 هذ. 1313بوالهب، القاهرة، الطبعة  األوىل،  -الزيلعي احلافي ا طبعة الك ع األي ية 
  ت قة االابنة عن أحكا  عرو  الداينة، ل يا   عبد الرمحن بن دمحم ا  و ، ين أول ك اب

عفاف  إىل  خرس، رةالة يقدية لاي) درجة ا اجس   يف الفقه امة يي، حتقيق الصو 
 ه.1427- 1426،  دمحم أمحد ابرمحة، جايعة أ  القرع

  ،ت قة االابنة عن أحكا  عرو  الداينة، ل يا  عبد الرمحن بن دمحم ا  و ، ك اب احلج
علي بن ةعد بن  داد الطال رةالة يقدية لاي) درجة الدك وراة يف الفقه امة يي، إع

 هلي) العصيقي، جايعة أ  القرع.
   ال رب  شرا ال ررير يف أصول الفقه،  ليف ع ء الدين أبو احلسن علي بن ةليقا

ا رداوي، حتقيق د. عبد الرمحن اجل ين، د. عوض القرين، د. أمحد السراا، يك بة 
  .0222 -هذ 1401الرايض، الطبعة األوىل،  -الرشد

   حترير ألفاظ ال ابيه،  ليف أبو زكراي  يي الدين حيىي بن شرف الاووي، حتقيق عبد الغ
 ه.1428ديشق، الطبعة األوىل،  –الدقر، دار القلم 
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   حترير ا اقول وهتري  علم األصول،  ليف ع ء الدين أبو احلسن علي بن ةليقا
ة األوقاف والشؤو  امة يية، ا رداوي، حتقيق عبد هللا هاشم، د. هشا  العرا، وزار 

  . 0213 -هذ  1434قطر، الطبعة األوىل، 
  حتفة ا  اج يف شرا ا اهاج  ليف أمحد بن دمحم بن علي بن حمر اأي قي،  ا ك بة

 -هذ  1357ال مارية الك ع مبصر لصاحبها يصطفى دمحم الطبعة بدو  طبعة عا  الاشر 
1٩83 .  

  الشيخ علي  -ف الاووي، حتقيق الشيخ عادل عبد ا وجود ال رقيق،  ليف حيىي بن شر
  . 1٩٩0 -هذ  1413يعوض، دار اجلي) ب وت، الطبعة األوىل 

  ،حتقيق وتعليق/ علوي بن أمحد السقافخم صر الفوا د ا كية عيقا حي اجه طلبة الشاععية ،
 د.يوةف بن عبدالرمحن ا رعشلي، دار البشا ر االة يية.

  يج عاد الفقهاء واألصوليني،  ليف يعقوب بن عبد الوهاب بن يوةف الباحسني ال خر
 هذ.1414ال قيقي، يك بة الرشد، عا  الاشر 

  تدري  الراوي يف شرا تقري  الاواوي،  ليف عبد الرمحن بن أا بكر، ج ل الدين
 السيوطي، حققه أبو ق يبة ن ر دمحم الفارايا، دار طيبة.

  الشاععي،  ليف ةراج الدين أا حف  عقر بن رة   البلقي ، ال دري  يف الفقه
حتقيق أبو يعقوب نشأت بن كقال ا صري، دار القبل ني، الرايض، الطبعة األوىل، 

  . 0210 -هذ  1433
  ال ديرية، ل قي الدين أبو العبا  أمحد بن عبد احلليم ابن تيقية، حتقيق د. دمحم بن عودة

  .0222هذ / 1401الرايض، الطبعة السادةة  –السعوي، يك بة العبيكا  
  ،ال عريفات الفقهية،  ليف دمحم عقيم امحسا  اجملددي ال كم، دار الك   العلقية

  .0223 -هذ 1404الطبعة  األوىل، 
  ال عليقة الك ع يف الفرو ، للقاضي أا الطي  الط ي، ين بداية ك اب الصيا  إىل هناية

ين ك اب احلج، حتقيق عيص) شريف دمحم، اجلايعة االة يية اب دياة ابب يا م ابه ا ر  
 ا اورة.

  ال عليقة للقاضي حسني،  ليف القاضي أبو دمحم )وأبو علي( احلسني بن دمحم بن أمحد
ِدّي، حتقيق علي دمحم يعوض  َراَورُّوا

عادل أمحد عبد ا وجود، يك بة نزار يصطفى الباز  -ا 
 يكة ا كرية. -

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%82%D8%A7%D9%81-pdf
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  ري  يا يف الصريرني البخاري ويسلم،  ليف دمحم بن ع وا بن عبد هللا بن تفس  
ع وا بن محيد األزدي ا يورقي احلَِقيدي أبو عبد هللا بن أا نصر، حتقيق الدك ورة زبيدة 

 – 1415يصر، الطبعة األوىل،  –القاهرة  -دمحم ةعيد عبد العزيز، يك بة الساة 
1٩٩5. 

 را وةيط الغزا ، ألا العبا  الققو ، ين بداية ك اب احلج إىل تكقلة ا طل  العا  ش
هناية الباب األول ين يقاصد احلج، حتقيق/ عوزا  عبدهللا، اجلايعة االة يية اب دياة 

 ا اورة.
   تكقلة ا طل  العا  شرا وةيط الغزا ، ألا العبا  الققو ، ين بداية ك اب الصيا

االعطار، حتقيق/ ابراهيم جعفر يو  وا، اجلايعة االة يية اب دياة إىل هناية يبيرات 
 ا اورة.

  تكقلة ا طل  العا  شرا وةيط الغزا ، ألا العبا  الققو ، ين بداية يوجبات
االعطار إىل هناية ك اب االع كاف، حتقيق/ صا  دمحم صا  عبدهللا، اجلايعة االة يية 

 اب دياة ا اورة.
  ا عاجم العربية،  ليف رياهارت بيرت    ُدوزِي، نقله إىل العربية وعلق عليه  قَّد تكقلة

َةليم الاَعيقي، ومجال ا ياحب، وزارة الثقاعة وامع  ، اجلقهورية العراقية، الطبعة األوىل، 
1٩7٩ - 0222 .  

  علي بن ال لخي  احلب  يف ختريج أحاديث الراععي الكب ،  ليف أبو الفض) أمحد بن
هذ. 141٩دمحم بن أمحد بن حمر العسق ين، دار الك   العلقية، الطبعة الطبعة األوىل 

1٩8٩.  
  ال لخي ، البن القال أبو العبا  أمحد بن أا أمحد الط ي، حتقيق الشيخ عادل أمحد

 عبدا وجود   الشيخ علي دمحم يعوض،يك بة نزار يصطفى الباز.
   ،ليف أبو اةراهب الش ازي، عاأ الك  ، ب وت، الطبعة ال ابيه يف الفقه الشاععي

  . 1٩83 -هذ  1423األوىل، 
    هتري  األمساء واللغات،  ليف أبو زكراي  يي الدين حيىي بن شرف الاووي، دار الك

 لباا . –العلقية، ب وت 
 ،هتري  ال هري ،  ليف أبو الفض) أمحد بن علي بن دمحم بن أمحد بن حمر العسق ين 

 هذ1306يطبعة دا رة ا عارف الا ايية، اأاد، الطبعة  الطبعة األوىل، 
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  ،هتري  الكقال يف أمساء الرجال،  ليف يوةف بن عبد الرمحن بن يوةف، أبو احلماج
مجال الدين ابن الزكي أا دمحم القضاعي الكليب ا زي، حتقيق د. بشار عواد يعروف، 

 .1٩82 – 1422وىل، ب وت، الطبعة  األ –يؤةسة الرةالة 
  هتري  اللغة،  ليف دمحم بن أمحد بن األزهري اأروي، أبو ياصور، حتقيق دمحم عوض

  .0221ب وت، الطبعة األوىل،  –يرع ، دار إحياء الرتاث العرا 
  ال هري  يف عقه اميا  الشاععي،  ليف  يي الساة، أبو دمحم احلسني بن يسعود بن دمحم

لشاععي، حتقيق عادل أمحد عبد ا وجود، علي دمحم يعوض، دار الك   بن الفراء البغوي ا
  .1٩٩7 -هذ  1418العلقية، الطبعة األوىل، 

  ال وقيف على يهقات ال عاريف،  ليف زين الدين دمحم ا دعو بعبد الرؤوف بن اتج
، القاهرة -العارعني بن علي بن زين العابدين احلدادي مث ا ااوي القاهري عاأ الك  

  .1٩٩2-هذ1412الطبعة األوىل، 
  ،تيس  ال ررير،  ليف دمحم أيني بن  قود البخاري ا عروف أبي  ابدشاس احلافي

َليب   - (، وصورته دار الك   العلقية  1٩30 -هذ  1351يصر ) -يصطفى الباا احلا
  (. 1٩٩6 -هذ  1417ب وت ) - (، ودار الفكر  1٩83 -هذ  1423ب وت )

  هذ(، حتقيق  عبد  438الفرهب،  ليف أبو دمحم عبد هللا بن يوةف اجلوي  )ت اجلق  و
ب وت، الطبعة   –الرمحن بن ة ية بن عبد هللا ا زي ، دار اجلي) للاشر والطباعة وال وزي  

  . 0224 -هذ  1404األوىل، 
  بعلبكي،  مجهرة اللغة،  ليف أبو بكر دمحم بن احلسن بن دريد األزدي، حتقيق ريزي يا

  .1٩87ب وت، الطبعة األوىل،  –دار العلم للق يني 
  ،َرِيّي، دار الفكر حاشية البم يي على ا طي ،  ليف ةليقا  بن دمحم بن عقر الُبَميذا

  .1٩٩5 -هذ 1415اتريخ الاشر  
  حاشي ا قليوا وعق ة  ليف أمحد ة ية القليوا وأمحد ال لسي عق ة  دار الفكر– 

  .1٩٩5-هذ1415طبعة  ب وت،
  ،احلاوي الكب  يف عقه يره  اميا  الشاععي،  ليف أبو احلسن علي بن دمحم ا اوردي

الشيخ عادل أمحد عبد ا وجود،دار الك   العلقية،  -حتقيق الشيخ علي دمحم يعوض 
  . 1٩٩٩-هذ  141٩لباا ، الطبعة األوىل،  –ب وت 

 ،ليف زكراي بن دمحم بن أمحد بن زكراي األنصاري،  احلدود األنيقة وال عريفات الدقيقة 
 .1411ب وت، الطبعة  األوىل،  –حتقيق د. ياز  ا بارم، دار الفكر ا عاصر 
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  ،احلدود األنيقة وال عريفات الدقيقة،  ليف زكراي بن دمحم بن أمحد بن زكراي األنصاري
 ه.1411بعة األوىل، ب وت، الط –حتقيق  د. ياز  ا بارم، دار الفكر ا عاصر 

  حلية العلقاء يف يعرعة يراه  الفقهاء،  ليف دمحم بن أمحد بن احلسني بن عقر، أبو
بكر الشاشي القفال الفارقّي، حتقيق د. ايةني أمحد إبراهيم درادكة، يؤةسة الرةالة / 

  .1٩82عقا ، الطبعة األوىل،  -ب وت  -دار األرقم 
 عبد احلقيد ا كي الشرواين و أمحد بن قاةم العبادي،  حواشي الشرواين والعبادي،  ليف

حاشية على حتفة ا  اج بشرا ا اهاج البن حمر اأي قي، الري شرا عيه ا اهاج 
 للاووي، ا صدر يوق  يعسوب.

  الدر الاقي يف شرا ألفاظ ا رقي،  ليف مجال الدين يوةف بن حسن بن عبد اأادي
، حتقيق رضوا  خم ار بن  ربية، دار اجمل ق  للاشر «دابن ا   »احلابلي ا عروف بذ 

  . 1٩٩1 -هذ  1411جدة، الطبعة األوىل،  -وال وزي 
  درء تعارض العق) والاق)، ل قي الدين أبو العبا  أمحد بن عبد احلليم ابن تيقية، حتقيق د

ودية، الطبعة دمحم رشاد ةاأ، جايعة اميا  دمحم بن ةعود امة يية، ا قلكة العربية السع
  .1٩٩1 -هذ  1411الثانية، 

  الدرر الكاياة يف أعيا  ا ا ة الثاياة،  ليف أبو الفض) أمحد بن علي بن دمحم بن أمحد بن
 -حمر العسق ين، حتقيق يراقبة/ دمحم عبد ا عيد ضا ، جمل  دا رة ا عارف العثقانية 

  .1٩70هذ/ 13٩0حيدر اابد/ اأاد، الطبعة الثانية، 
  حلة ابن بطوطة،  ليف دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن إبراهيم اللوايت الطامي، أبو عبد هللا، ر

 هذ 1417ابن بطوطة، أكاديية ا قلكة ا غربية، الرابحب، عا  الاشر 
  ،رحلة ابن جب ،  ليف ابن جب ، دمحم بن أمحد بن جب  الكااين األندلسي، أبو احلسني

 ت.دار ويك بة اأ ل، ب و 
  رحلة الش اء والصيف،  ليف دمحم بن عبد هللا بن دمحم، ين أحفاد شرف الدين بن حيىي

ِيت، حتقيق  قَّد َةعيد الطاطاوي، ا ك    احلقزي احلسي  ا ولوي ا عروف بذ ِك ا
 هذ. 1385امة يي للطباعة والاشر، ب وت، الطبعة الثانية، 

 بو عبد هللا دمحم بن عبد هللا بن عبد ا اعم الروض ا عطار يف خ  األقطار،  ليف أ
، الطبعة الثانية، -ب وت  -احِلق ع، حتقيق إحسا  عبا  يؤةسة  صر للثقاعة 

1٩82.  
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   روضة الطالبني وعقدة ا ف ني،  ليف أبو زكراي  يي الدين حيىي بن شرف الاووي، حتقيق
هذ / 1410الطبعة الثالثة، عقا ،  -ديشق -زه  الشاويش، ا ك   امة يي، ب وت

1٩٩1.  
  ،روضة الااظر وجاة ا ااظر،  ليف أبو دمحم يوعق الدين عبد هللا بن قداية ا قدةي

  .0220-هذ1403يؤةسة الراّي  للطباعة والاشر وال وزي ، الطبعة الثانية 
 ة للطباعة السراج الوهاج على ينت ا اهاج،  ليف الع ية دمحم الزهري الغقراوي، دار ا عرع

 ب وت. –والاشر 
  ةفر  يه،  ليف أبو يعني الدين  صر خسرو احلكيم القبادايين ا روزي، حتقيق د. حيىي

   1٩83ب وت، الطبعة الثالثة،  –ا شاب، دار  اجلديد 
 لباين، ةلسلة األحاديث الصريرة وشيء ين عقهها وعوا دها،  ليف دمحم  صر الدين األ

                                         ض، الطبعة األوىل.الراي -دار ا عارف
 ةلسلة األحاديث الضعيفة وا وضوعة،  ليف دمحم  صر الدين األلباين، دار ا عارف- 

  .1٩٩0هذ /  1410الرايض، الطبعة األوىل، 
  ي مشيلة ةلم ا  علم ا  اج إىل يعرعة ريوز ا اهاج،  ليف الفقيه حتقيق السيد أمحد ييقر

 األهدل،اع ىن به عهد عبد هللا دمحم احلبيشي.
  ةلم الوصول إىل طبقات الفرول،  ليف يصطفى بن عبد هللا القسطاطي  العثقاين

، حتقيق  قود عبد القادر األر ؤوحب، عا  «حاجي خليفة»وبذ « كات  جليب»ا عروف بذ 
   0212الاشر 

 بن عبد هللا القسطاطي  العثقاين  ةلم الوصول إىل طبقات الفرول،  ليف يصطفى
، حتقيق  قود عبد القادر األر ؤوحب، «حاجي خليفة»وبذ « كات  جليب»ا عروف بذ 

  . 0212تركيا، عا  الاشر   –يك بة إرةيكا، إة انبول 
  السلوم يف طبقات العلقاء وا لوم،  ليف دمحم بن يوةف بن يعقوب، أبو عبد هللا، ذاء

 –ليق ، حتقيق دمحم بن علي بن احلسني األكو  احلوا ، يك بة امرشاد الدين اجلُاادي ا
  .1٩٩5 -صاعاء، الطبعة الثانية 

  ةان ابن ياجه،  ليف ابن ياجة أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزوي ، حتقيق دمحم عؤاد عبد
 الباقي، دار إحياء الك   العربية.
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 ألشعث بن إةراهب بن بش  بن شداد بن ةان أا داود،  ليف أبو داود ةليقا  بن ا
ِمسا اين حتقيق دمحم  يي الدين عبد احلقيد، ا ك بة العصرية، صيدا   –عقرو األزدي السِّ

 ب وت.
  ةان الرتيري،  ليف دمحم بن عيسى بن َةوارة بن يوةى بن الضرام، الرتيري، أبو

(، 3بد الباقي )جذ (، ودمحم عؤاد ع0، 1عيسى، حتقيق وتعليق أمحد دمحم شاكر )جذ 
(، شركة يك بة ويطبعة 5، 4وإبراهيم عطوة عوض ا در  يف األزهر الشريف )جذ 

  . 1٩75 -هذ  13٩5يصر، الطبعة الثانية،  –يصطفى الباا احلليب 
  السان الصغرع للاسا ي،  ليف أبو عبد الرمحن أمحد بن شعي  الاسا ي، حتقيق عبد

 –ه 1426حل ، الطبعة الثانية،  –امة يية الف اا أبو  دة، يك   ا طبوعات 
1٩86.  

  ،السان الك ع،  ليف أبو عبد الرمحن أمحد بن شعي  بن علي ا راةاين، الاسا ي
 -هذ  1401ب وت، الطبعة األوىل،  –حتقيق حسن عبد ا اعم شليب، يؤةسة الرةالة 

0221 .  
 حتقيق دمحم عبد القادر عطا، السان الك ع،  ليف أمحد بن احلسني أبو بكر البيهقي ،

  . 0223 -هذ  1404لباات، الطبعة الثالثة،  –دار الك   العلقية، ب وت 
  ة  أع   الاب ء،  ليف مش  الدين أبو عبد هللا دمحم بن أمحد بن عثقا  الرهيب، دار

  .0226-هذ1407القاهرة، الطبعة  -احلديث
  ،ين أول ابب صيا  ال طو  إىل  خر ك اب الشاي) يف عرو  الشاععية، البن الصباغ

 احلج، حتقيق ةلطا  بن علي  ل ةلطا ، اجلايعة االة يية اب دياة ا اورة.
   الشاي) يف عرو  الشاععية، البن الصباغ، ين أول ك اب اجلاا ز إىل بداية ابب صيا

 ال طو ، حتقيق عيص) بن ةعد العصيقي، اجلايعة االة يية اب دياة ا اورة.
 ررات الره  يف أخبار ين ده ، لعبد احلي بن أمحد العكري الديشقي، دار الك   ش

 العلقية.
  يك بة االةكادرية، الطبعة عبد احلكيم العفيفىيدياة إة يية، ل 1222يوةوعة ،

  .0222-ه1401األوىل، 
  ،شرا الساة،  ليف  يي الساة، أبو دمحم احلسني بن يسعود بن دمحم بن الفراء البغوي

ديشق، ب وت، الطبعة  -دمحم زه  الشاويش، ا ك   امة يي -حتقيق شعي  األرنؤوحب
  .1٩83 -هذ 1423الثانية، 

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%89-pdf
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   شرا الكوك  ا ا ،  ليف تقي الدين أبو البقاء دمحم بن أمحد بن الامار احلابلي، حتقيق
  .ذ 1٩٩7 -هذ 1418دمحم الزحيلي ونزيه محاد، يك بة العبيكا ، الطبعة الثانية 

 َعِ ُّ الرابطي ا وا َقّدَية احلضريية،  ليف َةعيد بن دمحم اَبَعلّي اَبِعشن الدَّ
ُ
حلضريي، َشرا ا 

  .0224 -هذ  1405دار ا اهاج للاشر وال وزي ، جدة، الطبعة األوىل، 
  شرا حدود ابن عرعة،  ليف دمحم بن قاةم األنصاري، أبو عبد هللا، الرصا  ال ونسي

 ه.1352ا الكي، ا ك بة العلقية، الطبعة  األوىل، 
 دين، حتقيق عبد هللا بن شرا خم صر الروضة،  ليف ةليقا  بن عبد القوي الطويف  م ال

  . 1٩87هذ /  1427عبد ا سن الرتكي، يؤةسة الرةالة،الطبعة  األوىل، 
  َشرُا يشِك) الَوِةيِط،  ليف عثقا  بن عبد الرمحن، أبو عقرو، تقي الدين ا عروف اببن

الص ا، حتقيق د. عبد ا اعم خليفة أمحد ب ل، دار كاوز إشبيليا للاشر وال وزي ، 
  .0211 -هذ  1430كة العربية السعودية، الطبعة األوىل، ا قل

  شع  اميا ،  ليف أمحد بن احلسني، أبو بكر البيهقي، حتقيق الدك ور عبد العلي عبد
احلقيد حايد، يك بة الرشد للاشر وال وزي  ابلرايض ابل عاو  ي  الدار السلفية ببويباي 

  . 0223 -هذ  1403ابأاد، الطبعة األوىل، 
  ، مش  العلو  ودواء ك   العرب ين الكلو ،  ليف نشوا  بن ةعيد احلق ع اليق

د يوةف دمحم عبد هللا،  -يطهر بن علي امرايين  -حتقيق د حسني بن عبد هللا العقري 
ةورية(، الطبعة األوىل،  -لباا (، دار الفكر )ديشق  -دار الفكر ا عاصر )ب وت 

  .1٩٩٩ -هذ  1402
 ج اللغة وصراا العربية،  ليف أبو نصر إمساعي) بن محاد اجلوهري الفاراا، الصراا ات

 -  هذ 1427ب وت، الطبعة الرابعة  –حتقيق  أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للق يني 
1٩87 .  

  صريح البخاري،  ليف دمحم بن إمساعي) أبو عبدهللا البخاري اجلعفي، حتقيق دمحم زه  بن
 هذ.1400، دار طوهب الاماة، الطبعة األوىل،  صر الااصر

  صريح يسلم،  ليف يسلم بن احلماج أبو احلسن القش ي الايسابوري، حتقيق دمحم عؤاد
 ب وت. –عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العرا 

  ،ضعيف اجلاي  الصغ  وزايدته،  ليف دمحم  صر الدين األلباين، ا ك   امة يي
 وا زيدة وا اقرة.الطبعة اجملددة 
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   الطال  السعيد اجلاي  أمساء  باء الصعيد،  ليف كقال الدين أا الفض) جعفر بن ثعل
 . هذ1380األدعوي، حتقيق ةعد دمحم حسن، طبعة الدار ا صرية لل أليف والاشر، ةاة 

  طبقات الشاععية الك ع،  ليف اتج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، حتقيق
 قود دمحم الطااحي د. عبد الف اا دمحم احللو، همر للطباعة والاشر وال وزي ، الطبعة  د.

 هذ.1413الثانية، 
  ،طبقات الشاععية،  ليف أبو بكر بن أمحد بن دمحم بن عقر األةدي الشهيب الديشقي

تقي الدين ابن قاضي شهبة، حتقيق  د. احلاع  عبد العليم خا ، دار الاشر  عاأ الك   
 ب وت -

  طبقات الشاععيني،  ليف أبو الفداء إمساعي) بن عقر بن كث ، حتقيق د أمحد عقر
  . 1٩٩3 -هذ  1413هاشم، د دمحم زياهم دمحم عزب، يك بة الثقاعة الدياية، 

 أمحد عقر  طبقات الفقهاء الشاععينّي البن كث  ي  الري) للعبادي، حتقيق
هذ 1413القاهرة، –يك بة الثقاعة الديايةدار الاشر   ،دمحم زياهم دمحم عزب | هاشم

1٩٩3.   
   الطبقات الك ع،  ليف أبو عبد هللا دمحم بن ةعد بن ياي  ا عروف اببن ةعد، حتقيق

  . 1٩68ب وت، الطبعة األوىل،  –إحسا  عبا ،دار صادر 
  طبقات ا فسرين للداوودي،  ليف  دمحم بن علي بن أمحد، مش  الدين الداوودي

 ب وت. –ا الكي، دار الك   العلقية 
 را ال قري ،  ليف  أبو الفض) زين الدين عبد الرحيم بن احلسني بن طرا ال ثري  يف ش

عبد الرمحن بن أا بكر بن إبراهيم العراقي، أكقله اباه  أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني 
وصورهتا دور  -الكردي الرازايين مث ا صري، أبو زرعة و  الدين، الطبعة ا صرية القدية 

 ث العرا، ويؤةسة ال اريخ العرا، ودار الفكر العرا.عدة ياها )دار إحياء الرتا
  ،طلبة الطلبة،  ليف عقر بن دمحم بن أمحد بن إمساعي)، أبو حف ،  م الدين الاسفي

 هذ.1311ا طبعة العايرة، يك بة ا ثىن ببغداد، 
  عمالة ا  اج إىل توجيه ا اهاج،  ليف ةراج الدين أبو حف  عقر بن علي بن أمحد

، تعليق عز الدين هشا  بن عبد «ابن ا لقن»وا شهور بذ « ابن الاروي»عروف بذ ا 
  . 0221 -هذ  1401األرد ، عا  الاشر   –الكرمي البدراين، دار إربد 

http://k-tb.com/detective/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85
http://k-tb.com/detective/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85
http://k-tb.com/detective/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85
http://k-tb.com/detective/-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D8%A8
http://k-tb.com/detective/-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D8%A8
http://k-tb.com/publishing_house/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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  العزيز شرا الوجيز ا عروف ابلشرا الكب ،  ليف عبد الكرمي بن دمحم بن عبد الكرمي، أبو
عادل أمحد عبد ا وجود، دار الك    -لي دمحم عوض القاةم الراععي القزوي ، حتقيق ع

  . 1٩٩7 -هذ  1417لباا ، الطبعة األوىل،  –العلقية، ب وت 
  ، عقدة الساِلا َوعدة الاَّاِةا،  ليف أمحد بن لؤلؤ بن عبد هللا الرويي، أبو العبا

  . 1٩80شهاب الدين ابن الاَِّقي  الشاععي الشؤو  الدياية، قطر، الطبعة األوىل، 
  حتقيق كوثر «ابن السُّ ِّ »عق) اليو  والليلة،  ليف أمحد بن دمحم بن إةراهب ا عروف بذ ،

 جدة / ب وت. -ال ين، دار القبلة للثقاعة امة يية ويؤةسة علو  القر   
  اية السول إىل علم األصول،  ليف  يوةف بن حسن بن أمحد بن حسن ابن عبد 

َرد احل ابلي، حتقيق بدر بن  صر بن يشر  السبيعي،  را  للاشر وال وزي  اأادي ابن ا ِبذا
  . 0210 -هذ  1433وامع  ، الكويت، الطبعة األوىل، 

  ،الغرر البهية يف شرا البهمة الوردية،  ليف زكراي بن دمحم بن أمحد بن زكراي األنصاري
 ا طبعة ا يقاية. 

 لم بن ق يبة الدياوري، حتقيق د. عبد هللا  ري  احلديث،  ليف أبو دمحم عبد هللا بن يس
 ه13٩7بغداد، الطبعة األوىل،  –اجلبوري، يطبعة العاين 

  ،اية الفقيه يف شرا ال ابيه، للع ية أمحد بن يوةى بن يون  بن دمحم امربلي ا وصلي 
 حتقيق عبدالعزيز عقر هارو ، اجلايعة االة يية .

 صفى  قود أبو ص ي، )ياجس   ودك وراة ين كلية ع اوع االيذذذذذذا  الغزا ، حتقيق ي
 .1٩٩5-1٩٩6بوةطن(، ا عهد العا  العا ي للفكر واحلضارة االة يية 

  ع ح الباري شرا صريح البخاري،  ليف أمحد بن علي بن حمر أبو الفض) العسق ين
 د عبد الباقي.، رقم ك به وأبوابه وأحاديثه دمحم عؤا137٩ب وت،  -الشاععي، دار ا عرعة 

  ع ح الرمحن بشرا زبد ابن رة  ،  ليف شهاب الدين أبو العبا  أمحد بن أمحد بن
لباا ،  –محزة الريلي، ع  به الشيخ ةيد بن شل وت الشاععي، دار ا اهاج، ب وت 

   . 022٩ -هذ  1432الطبعة األوىل، 
 لقزوي ، دار الفكر.ع ح العزيز بشرا الوجيز، ليف عبد الكرمي بن دمحم الراععي ا 
   الفص) يف ا ل) واألهواء والار)،  ليف أبو دمحم علي بن أمحد بن ةعيد بن حز

 القاهرة. –األندلسي القرطيب ال اهري، يك بة ا ا ي 
  عضا ) األوقات،  ليف أمحد بن احلسني، أبو بكر البيهقي، حتقيق عد   عبد الرمحن

 ه.1412ا كرية الطبعة األوىل، يكة  -جميد القيسي،يك بة ا اارة 
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  عضا ) القر  ،  ليف أبو الفداء إمساعي) بن عقر بن كث ، يك بة ابن تيقية، الطبعة
 هذ. 1416 -األوىل 

  اع ىن به محيد علوي بن أمحد السقافالفوا د ا كية عيقا حي اجه طلبة الشاععية،  ليف ،
 بن يسعد احلا ي، يركز الاور للدراةات واألةاث.

   ،ليف أبو القاةم متا  بن دمحم بن عبد هللا بن جعفر بن عبد هللا بن اجلايد البملي الفوا د
الرايض، الطبعة األوىل،  –الرازي، حتقيق محدي عبد اجمليد السلفي،يك بة الرشد 

 ه.1410
    القايو  ا يط،  ليف جمد الدين أبو طاهر دمحم بن يعقوب الف وز ابدع، حتقيق يك

ةسة الرةالة، إبشراف دمحم نعيم العرقُسوةي، يؤةسة الرةالة للطباعة حتقيق الرتاث يف يؤ 
  . 0225 -هذ  1406، الطبعة  الثاياة، لباا  –والاشر وال وزي ، ب وت 

  قضاء األرب يف أةئلة حل ،  ليف أبو احلسن تقي الدين علي بن عبد الكايف
 - ك بة ال مارية يكة ا كرية السبكي، حتقيق دمحم عاأ عبد اجمليد األعغاين )ياجس  (، ا

 هذ. 1413يصطفى أمحد الباز، ةاة الاشر 
 القواعد والضوابط الفقهية ا  ضقاة لل يس ،  ليف عبد الرمحن بن صا  العبد اللطيف 
  الكاي) يف ال اريخ،  ليف  أبو احلسن علي بن أا الكر  دمحم بن دمحم بن عبد الكرمي بن

ي، عز الدين ابن األث ، حتقيق عقر عبد الس   تديري، دار عبد الواحد الشيباين اجلزر 
  .1٩٩7هذ / 1417لباا ، الطبعة األوىل،  –العرا، ب وت 

  ك اب ال عريفات، ليف علي بن دمحم بن علي الزين الشريف اجلرجاين، حتقيق ضبطه
وىل لباا ، الطبعة األ–وصرره مجاعة ين العلقاء إبشراف، دار الك   العلقية ب وت 

  .1٩83-هذ 1423
 ك اب ا  صة ل يا  الغزا ، حتقيق د. أجمد رشيد دمحم علي، دارا اهاج. 
  ك اب العني،  ليف أبو عبد الرمحن ا لي) بن أمحد بن عقرو بن متيم الفراهيدي

 البصري، حتقيق د يهدي ا خزويي، د إبراهيم السايرا ي، دار ويك بة اأ ل.
  ليف عبد العزيز بن أمحد بن دمحم، ع ء الدين البزدويكشف األةرار شرا أصول  ،

 البخاري احلافي،دار امة يي.
  كشف ال او  عن أةايي الك   والفاو ،  ليف يصطفى بن عبد هللا كات  جليب

بغداد ، اتريخ  -القسطاطي  ا شهور ابةم حاجي خليفة أو احلاج خليفة، يك بة ا ثىن 
  .1٩41الاشر 

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%82%D8%A7%D9%81-pdf
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 يار يف ح)  اية امخ صار،  ليف، أبو بكر بن دمحم بن عبد ا ؤين بن حريز كفاية األخ
بن يعلى احلسي  احلص ، حتقيق علي عبد احلقيد بلطمي ودمحم وهيب ةليقا ، دار ا   

 .1٩٩4ديشق، الطبعة األوىل،  –
  ، ا عروف كفاية الابيه يف شرا ال ابيه،  ليف أمحد بن دمحم بن علي األنصاري، أبو العبا

اببن الرععة، حتقيق جمدي دمحم ةرور ابةلو ، دار الك   العلقية، الطبعة األوىل، 
022٩.  

  الكليات يعمم يف ا صطلرات والفروهب اللغوية،  ليف أيوب بن يوةى احلسي  القريي
 –دمحم ا صري، يؤةسة الرةالة  -الكفوي، أبو البقاء احلافي، حتقيق  عد   درويش 

 ب وت.
 باب يف الفقه الشاععي،  ليف أمحد بن دمحم بن أمحد بن القاةم الضيب، أبو احلسن ابن الل

ا ايلي الشاععّي، حتقيق عبد الكرمي بن صاي ا  العقري، دار البخارع، ا دياة ا اورة، 
 هذ.1416الطبعة  األوىل، 

 ور لسا  العرب،  ليف  دمحم بن يكر  بن على، أبو الفض)، مجال الدين ابن يا 
 هذ. 1414 -ب وت، الطبعة الثالثة  –األنصاري، دار صادر 

  ، ينت أا شما  ا سقى الغاية وال قري ،  ليف أمحد بن احلسني بن أمحد، أبو شما
 شهاب الدين أبو الطي  األصفهاين، عاأ الك  .

  طاهر بن جمق  ةار األنوار يف  را   ال ازي) ولطا ف األخبار،  ليف  مجال الدين، دمحم
علي الصديقي اأادي الَف َِّ  الكمرايت، يطبعة جمل  دا رة ا عارف العثقانية، الطبعة 

  .1٩67 -هذ  1387الثالثة، 
  ،جمق) اللغة البن عار ،  ليف أمحد بن عار  بن زكرايء القزوي  الرازي، أبو احلسني

هذ  1426 -الثانية ب وت، الطبعة  –حتقيق زه  عبد ا سن ةلطا ، يؤةسة الرةالة 
- 1٩86 .  

  اجملقو  شرا ا هرب ))ي  تكقلة السبكي وا طيعي((، ليف أبو زكراي  يي الدين حيىي
 بن شرف الاووي، دار الفكر.

  ا رر يف عقه اميا  الشاععي،  ليف عبد الكرمي بن دمحم الراععي، حتقيق نشأت بن كقال
 .0213 – 1434وىل، القاهرة، الطبعة األ –ا صري، دار الس   

  ا كم وا يط األع م،  ليف علي بن إمساعي) بن ةيدس ا رةي، حتقيق عبد احلقيد
  . 0222 -هذ  1401ب وت، الطبعة األوىل،  –هاداوي، دار الك   العلقية 
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  خم ار الصراا،  ليف زين الدين أبو عبد هللا دمحم بن أا بكر بن عبد القادر احلافي
صيدا،  –الدار الاقودجية، ب وت  -ق يوةف الشيخ دمحم، ا ك بة العصرية الرازي، حتقي

  .1٩٩٩هذ / 1402الطبعة  ا ايسة، 
 أين بن  صر  خم صر البويطي،  ليف اميا  أبو يعقوب يوةف بن حيىي البويطي، حتقيق

  .0212 -ذ ه1432اجلايعة امة يية اب دياة ا اورة، ةاة الاشر الس ية )رةالة ياجس  (،
  خم صر ا زين،  ليف إمساعي) بن حيىي بن إمساعي)، أبو إبراهيم ا زين، دار ا عرعة– 

  .1٩٩2هذ/1412ب وت، ةاة الاشر
    ا دخ) إىل دراةة ا راه  الفقهية،  ليف على مجعة دمحم عبد الوهاب، دار الس– 

  . 0221 -هذ  1400 -القاهرة،  الطبعة الثانية 
 ا  وع ة اليق ا  يف يعرعة يا يع   ين حوادث الزيا ،  ليف  أبو دمحم عفيف ير ة اجلا

الدين عبد هللا بن أةعد بن علي بن ةليقا  الياععي، وض  حواشيه  خلي) ا اصور، دار 
   . 1٩٩7 -هذ  1417لباا ، الطبعة األوىل،  –الك   العلقية، ب وت 

 ، ليف  عبد ا ؤين بن عبد احلق، ابن مشا )  يراصد االط   على أمساء األيكاة والبقا 
 ه. 1410القطيعي البغدادي، احلابلي، دار اجلي)، ب وت،الطبعة األوىل، 

  عبد ا سا ) ا ولدات البن احلداد، رةالة يقدية لاي) درجة الدك وراة يف الفقه، حتقيق
  .0210-ه1433، جايعة أ  القرع، الرمحن بن دمحم بن أمحد الدارقي

  ا س درم على الصريرني للراكم،  ليف أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن
 -و عبد الرمحن يقب) بن هادي الوادعي، دار احلرينيمحدويه احلاكم الايسابوري، حتقيق أب

  .1٩٩7 -هذ 1417القاهرة، ةاة الطب  
  ا س درم على الصريرني،  ليف أبو عبد هللا احلاكم دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن محدويه

 –الايسابوري ا عروف اببن البي ، حتقيق يصطفى عبد القادر عطا، دار الك   العلقية 
  .1٩٩2 –ه 1411بعة األوىل، ب وت، الط

  يساد اميا  أمحد بن حاب)،  ليف أبو عبد هللا أمحد بن دمحم بن حاب) بن ه ل بن أةد
عادل يرشد، و خرو ، يؤةسة الرةالة، الطبعة  -الشيباين، حتقيق شعي  األرنؤوحب 

  . 0221 -هذ  1401األوىل، 
 ن الداريي، حتقيق حسني ةليم أةد يساد الداريي،  ليف أبو دمحم عبد هللا بن عبد الرمح

  . 0222 -هذ  1410الداراين، دار ا غ  للاشر وال وزي ، الطبعة األوىل، 
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  ،ا صباا ا ا  يف  ري  الشرا الكب ،  ليف أمحد بن دمحم بن علي الفيويي مث احلقوي
 ب وت. –أبو العبا ، ا ك بة العلقية 

    رمي دمحم صا  ال ف ي، دار ابن حز ، الطبعة ي يصطلرات ا راه  الفقهية،  ليف
  .0220 -هذ  1400األوىل،  
 ،ليف دمحم بن إبراهيم بن أمحد احلقد، درا بن خزية، الطبعة  األوىل يصطلرات يف ك   العقا د . 
  ،ا صاف يف األحاديث واآلاثر،  ليف أبو بكر بن أا شيبة، حتقيق كقال يوةف احلوت

 ه.142٩الرايض، الطبعة األوىل،  –يك بة الرشد 
  ،ا صاف،  ليف أبو بكر عبد الرزاهب بن مها  الصاعاين، حتقيق حبي  الرمحن األع قي

 ه.1423اأاد، الطبعة الثانية،  -اجملل  العلقي
  ،ا طل  على ألفاظ ا قا ،  ليف دمحم بن أا الف ح بن أا الفض) البعلي، أبو عبد هللا

  قود األر ؤوحب وايةني  قود ا طي ، يك بة السوادي لل وزي مش  الدين، حتقيق 
  ا عاأ األث ة يف الساة والس ة،   ليف دمحم بن دمحم حسن ُشرَّاب، دار القلم، الدار الشايية

 هذ. 1411 -ب وت، الطبعة األوىل  -ديشق -
 ن إبراهيم يعاأ السان، وهو شرا ةان أا داود،  ليف أبو ةليقا  محد بن دمحم ب

  .1٩30 -هذ  1351حل ، الطبعة األوىل  –ا طاا، ا طبعة العلقية 
  يعاأ يكة ال أرفية واألثرية،  ليف عاتق بن  يث بن زوير بن زاير بن محود بن عطية بن

  . 1٩82 -هذ  1422صا  الب دي احلرا، دار يكة للاشر وال وزي ، الطبعة األوىل، 
 يف الفقه على يره  اميا  الشاععي،  ليف القاضي أبو العبا  أمحد بن دمحم  ا عااية

  ه.1415اجلرجاين، حتقيق إبراهيم بن  صر بن إبراهيم البشر، جايعة أ  القرع، 
  القاهرة، الطبعة  –ا عمم االش قاقي،  ليف د. دمحم حسن حسن جب)، يك بة اآلداب

  . 0212األوىل، 
 مم األوةط،  ليف ةليقا  بن أمحد، أبو القاةم الط اين، حتقيق طارهب بن عوض ا ع

 القاهرة. –هللا بن دمحم ، عبد ا سن بن إبراهيم احلسي ، دار احلريني 
  يعمم البلدا ،  ليف شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا الرويي احلقوي، دار

 . 1٩٩5صادر، ب وت، الطبعة الثانية، 
  يعمم الصواب اللغوي،  ليف الدك ور أمحد خم ار عقر مبساعدة عريق عق)، عاأ

  . 0228 -هذ  140٩الك  ، القاهرة، الطبعة األوىل، 
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  يعمم ا صطلرات واأللفاظ الفقهية،  ليف د  قود عبد الرمحن عبد ا اعم،دار
 الفضيلة.

  ُغارَاِعيَِّة يف السِّ َِة الاذََّبوِيَِّة،  ليف عاتق بن  يث بن زوير بن زاير بن محود يعمم الاَقَعاأِِ اجلا
بن عطية بن صا  الب دي احلرا،دار يكة للاشر وال وزي ، يكة ا كرية، الطبعة األوىل، 

  . 1٩80 -هذ  1420
  / ا عمم الوةيط،  ليف، جمق  اللغة العربية ابلقاهرة، )إبراهيم يصطفى / أمحد الزايت

 / دمحم الامار(، دار الدعوة. حايد عبد القادر
  الطبعة األوىل، ةقاف بن علي الكافيعمم يف يصطلرات عقه الشاععية،  ليف ،

  .1٩٩7\ه1417
  حايد صادهب قاييب، دار الافا   للطباعة  -يعمم لغة الفقهاء،  ليف دمحم روا  قلعمي

 .1٩88 -هذ  1428والاشر وال وزي ، الطبعة الثانية، 
  يعمم يا اة عمم ين أمساء الب د وا واض ،  ليف أبو عبيد عبد هللا بن عبد العزيز بن

 هذ. 1423ة الثالثة، دمحم البكري األندلسي، عاأ الك  ، ب وت، الطبع
  ،هذ 1382-1377ب وت، عا  الاشر  – ليف أمحد رضا،دار يك بة احلياة يعمم ينت اللغة 
   يعمم يقايي  اللغة،  ليف أمحد بن عار  بن زكرايء القزوي  الرازي، أبو احلسني، حتقيق

  .1٩7٩ -هذ 13٩٩عبد الس   دمحم هارو ، دار الفكر، عا  الاشر 
  واآلاثر،  ليف أمحد بن احلسني، أبو بكر البيهقي، حتقيق عبد ا عطي أيني يعرعة السان

-ابكس ا (، دار ق يبة )ديشق  -قلعمي، جايعة الدراةات امة يية )كراتشي 
القاهرة(، الطبعة األوىل،  -ديشق(، دار الوعاء )ا اصورة  -ب وت(، دار الوعي )حل  

  1٩٩1 -هذ 1410
  عبد السيد أىب ا كار  ابن على، أبو الف ح، برها  الدين ا غرب،  ليف  صر بن

طَّرِزِّع، دار العرا.
ُ
 ا وارزيي ا 

   يغ  ا  اج إىل يعرعة يعاين ألفاظ ا اهاج،  ليف مش  الدين، دمحم بن أمحد ا طي
  .1٩٩4 -هذ 1415الشربي  الشاععي،  دار الك   العلقية، الطبعة األوىل، 

 بااء الفرو  على األصول،  ليف أبو عبد هللا دمحم بن أمحد احلس  يف اا الوصول إىل 
 -يكة ا كرية، يؤةسة الراي   -ال لقساين، حتقيق دمحم علي عركو ، ا ك بة ا كية 

  . 1٩٩8 -هذ  141٩ب وت )لباا (، الطبعة األوىل، 
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 (ضاَريي السعدي  ا قدية احلضريية،  ليف عبد هللا بن عبد الرمحن بن أا بكر اَبَعض احلَا
 1413ديشق، الطبعة الثانية،  –ا رحمي، حتقيق ياجد احلقوي، الدار ا  ردة 

  ،ا قفى الكب ،  ليف تقي الدين ا قريزي، حتقيق دمحم اليع وي، دار الغرب االة يي
  . 0226 -هذ  1407لباا ، الطبعة الثانية،  –ب وت 

 ك اب ييسم الصدقة،  ليف أا احلسن أمحد بن دمحم   ا قا  يف الفقه، ين أوله اىل هناية
بن أمحد الضيب ا ايلي رةالة علقية يقدية لاي) درحة العا ية ا اجس  ، حتقيق يوةف 

  .1٩٩8ه/1418بن دمحم بن عبدهللا الشري، اجلايعة االة يية اب دياة الابوية، 
 يعة األزهر الشريف، القد  ا كايي) وا وازين الشرعية،  ليف علي مجعة دمحم، جا

 القاهرة. -ل ع   والاشر وال سويق
  ا ل) والار)،  ليف أبو الف ح دمحم بن عبد الكرمي بن أىب بكر أمحد الشهرة اين، يؤةسة

 احلليب.
  َراهَب إِبذارَاِهياُم بُن ُ َقَِّد بِن ا ا خ  ين ك اب السياهب ل اريخ نيسابور،  ليف أَبُو ِإةا

، حتقيق خالد حيدر، دار الفكر  اأَلزاَهِر بنِ  َبِليُّ ، الصَّرِياِفياِ ُّ، احلَاذا ٍد الِعرَاِقيُّ َأمحاََد بِن ُ َقَّ
 ه.1414للطباعة والاشر ال وزي ،ةاة الاشر 

  ا اخول ين تعليقات األصول،  ليف  أبو حايد دمحم بن دمحم الغزا  الطوةي، حتقيق دمحم
ةورية، الطبعة   –وت لباا ، دار الفكر ديشق ب   -حسن هي و، دار الفكر ا عاصر

  . 1٩٩8 -هذ  141٩الثالثة، 
   ا اهاج القومي،  ليف أمحد بن دمحم بن علي بن حمر اأي قي، دار الك   العلقية، الطبعة

  .0222-هذ1402األوىل 
  ا اهاج شرا صريح يسلم بن احلماج،  ليف أبو زكراي  يي الدين حيىي بن شرف

 .13٩0ب وت، الطبعة الثانية،  –ار إحياء الرتاث العرا الاووي، د
  ا اه) الصايف وا س وىف بعد الوايف،  ليف يوةف بن تغري بردي بن عبد هللا ال اهري

 احلافي، أبو ا اةن، مجال الدين، حتقيق دك ور دمحم دمحم أيني، اأيئة ا صرية العاية.
 ف عبد الكرمي بن علي بن دمحم الاقلة، يك بة ا هرب يف علم أصول الفقه ا قار ،  لي

  . 1٩٩٩ -هذ  1402الرايض، الطبعة األوىل  –الرشد 
  ا هرب يف عقة اميا  الشاععي،  ليف  أبو اةراهب إبراهيم بن علي بن يوةف

 الش ازي، دار الك   العلقية.
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 اع ىن به أبو  ا هقات يف شرا الروضة والراععي،  ليف مجال الدين عبد الرحيم امةاوي،
 .  022٩ -هذ  1432ب وت، الطبعة األوىل،  –الديياطي، أمحد بن علي، دار ابن حز  الفض) 

   ا واع  واالع بار بركر ا طط واآلاثر، ألمحد بن علي بن عبد القادر، أبو العبا
 هذ. 1418دار الك   العلقية، ب وت، الطبعة األوىل،  احلسي  العبيدي، تقي الدين ا قريزي،

  يوجز ال اريخ امة يي يار عهد  د  عليه الس   إىل عصر  احلاضر،  ليف أمحد
   1٩٩6 -هذ  1417الرايض، الطبعة األوىل،  –عهرةة يك بة ا لا عهد الوطاية  يعقور العس ي،

 هذ. 1407 - 1424الكويت، الطبعة ين  –وزارة األوقاف والشئو  امة يية الكوي ية،  ا وةوعة الفقهية 
  1٩٩3، دار الفكر العرا، ب وت، الطبعة األوىل، د. حيى شايىوامة يية، يوةوعة ا د  العربية.  
   ، ليف دمحم بن علي ابن القاضي دمحم حايد يوةوعة كشاف اصط حات الفاو  والعلو

 ب وت -بن  ّقد صابر الفاروقي احلافي ال هانوي، حتقيق د. علي دحروج، يك بة لباا   شرو  
  يوةوعة يواقف السلف يف العقيدة وا اهج والرتبية،  ليف أبو ةه) دمحم بن عبد الرمحن

 ا غرب -يصر، الاب ء ل، يراكش  -ة ا غراوي، ا ك بة امة يية للاشر وال وزي ، القاهر 
  ا وطأ،  ليف، يالا بن أن  بن يالا بن عاير األصبري ا دين، حتقيق دمحم يصطفى

 –أبو ظيب  -األع قي، يؤةسة زايد بن ةلطا   ل هنيا  لألعقال ا  ية وامنسانية 
  . 0224 -هذ  1405اميارات، الطبعة األوىل، 

 اج،  ليف كقال الدين، دمحم بن يوةى بن عيسى بن علي الامم الوهاج يف شرا ا اه
ِي ي    .0224 -هذ 1405أبو البقاء الشاععي، دار ا اهاج )جدة(، حتقيق جلاة علقية، الطبعة األوىل، الدَّ

  ِس   ريِ  ألاَفاِظ ا َهّرِب،  ليف دمحم بن أمحد بن دمحم بن ُسا َذعاَرُب يف تفا
ةليقا  الاَّ اُم ا 
 الركيب، حتقيق وتعليق د. يصطفى عبد احلفي  َةاِأ، ا ك بة ال مارية، يكة ا كرية بن بطال

   نفا   األصول يف شرا ا صول،  ليف شهاب الدين أمحد بن إدري  القرايف، حتقيق
عادل أمحد عبد ا وجود، علي دمحم يعوض، يك بة نزار يصطفى الباز، الطبعة األوىل، 

  .1٩٩5 -هذ 1416
  هناية الزين يف إرشاد ا ب د ني،  ليف دمحم بن عقر نووي اجلاوي البا   إقليقا، دار الفكر

 ب وت، الطبعة األوىل.  –
  هناية السول شرا ياهاج الوصول،  ليف  عبد الرحيم بن احلسن بن علي امةاوي

  .1٩٩٩ -هذ1402ىل لباا ، الطبعة األو -ب وت-أبو دمحم، مجال الدين، الك   العلقية الشاععّي، 
  هناية ا  اج إىل شرا ا اهاج   ليف مش  الدين دمحم بن أا العبا  أمحد الريلي،  دار

  .1٩84هذ/1424 -الفكر، ب وت الطبعة أخ ة 
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  ، هناية ا طل  يف دراية ا ره ،  ليف عبد ا لا بن عبد هللا بن يوةف بن دمحم اجلوي
ا لق  إبيا  احلريني حتقيق أ. د/ عبد الع يم  قود الّدي ، دار أبو ا عا ، ركن الدين، 
  .0227-هذ1408ا اهاج،الطبعة األوىل، 

  الاهاية يف  ري  احلديث واألثر،  ليف جمد الدين أبو السعادات ا بارم بن دمحم بن دمحم
 قود دمحم  - بن دمحم ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن األث ، حتقيق طاهر أمحد الزاوع

  1٩7٩ -هذ 13٩٩ب وت،  -الطااحي، ا ك بة العلقية 
  هداية القاري إىل جتويد ك   الباري،  ليف عبد الف اا بن السيد عمقي بن السيد

 العس  ا رصفي ا صري، يك بة طيبة، ا دياة ا اورة، الطبعة الثانية.
 ليم الباابين البغدادي، طُب  بعااية هدية العارعني،  ليف إمساعي) بن دمحم أيني بن ي  ة

 ، أعادت طبعه ابألوعست دار 1٩51وكالة ا عارف اجلليلة يف يطبع ها البهية اة انبول 
 لباا . –إحياء الرتاث العرا ب وت 

  وةطية أه) الساة بني الفرهب )رةالة دك وراة(،  قد اب كرمي دمحم اب عبد هللا، دار الراية
  .1٩٩4-هذ1415عة األوىل للاشر وال وزي ، الطب

  الوةيط يف ا ره ،  ليف أبو حايد دمحم بن دمحم الغزا  الطوةي، حتقيق أمحد  قود
 .1417القاهرة، الطبعة  األوىل،  –إبراهيم ، دمحم دمحم اتير، دار الس   

  وعاء الوعاء أبخبار دار ا صطفى،  ليف علي بن عبد هللا بن أمحد احلس  الشاععي، نور
 .141٩ –ب وت، الطبعة األوىل  –لدين أبو احلسن السقهودي، دار الك   العلقية ا
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 258 ................................................... .الن ة: الثان  ال كن

 262 .............................................. .ال عتِكف: الثالث ال كن
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 267 .............................................. .ال عتَكف: ال اب  ال كن

قف  ستأج ة أ ض   سج  ف  االعتكاف  صح ال: ف ع  271 . . سج ا   بناؤه وو 

 272 ...................................... :الن   ألفاظ  وجبات الثان  ف  الفصل

 272 ............................................................ التتاب : األول

 275 ............................ ل لة ب ل  فاعتكف  و  اعتكاف ن   لو: ف ع

 276 ......... عل ها  نص ل  إ ا اعتكافها النا    لز  الل ال  أن ف : الثان  

 282 ..................... .ف ن ف    ق   ال ي ال و   عتكف أن ن   لو: ف ع

 282 ................................................... .االستثناء ف : الثالث 

 285 ...... هل  قض  ل  فخ ج بغ ض الخ وج ش ط صححنا ح ث: ف ع

 286 .............................. االعتكاف ف  التتاب   قط  ف  ا :الثالث الفصل

 ساعة فوقف حاجت  لقضاء فخ ج لألكل، الخ وج  جوز ال قلنا إ ا: ف ع

 293 ........................................................................ . س  ة

ال سج  إلى الوضوء نقل  لز   ل  واستنجى؛ حاجت  قضاء  ن ف غ إ ا: ف ع

 ............................................................................... 298 

 321 .................................... .والحجا ة للفص  الخ وج أ ا  لو: ف ع

 325 ................................................ .شها ة لتحّ ل  ع  إ ا: ف ع

 311 ................................................................... ال ج ك رب

 312 ...................................... : ق  تان ول  ،ي لي ه األول ف  ال  م

 312 ......................................................... . الش ائط ف  األولى

 312 ..............................................اإلس  :  األول الش ط

 313 ................................................. العقل: الثان  الش ط

 313 ...................................................... .الح  ة: الثالث
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 313 ...................................................... البلوغ:  ال اب 

 313 ............................................... .االستطاعة:  الخا س

 317 .................................... :نوعان وه  ،االستطاعة ب ان ف  فصل

 317 ............. :أ و  بأ بعة تتعلق وه  ،ال باش ة االستطاعة:  األول النوع

 317 ............................................................... ال احلة: األول

 ف   و  كل  كتسب كان لكن  الزا  إلى  ص ف   اال    ج  ل   ن: األول :ف وع

 325 ....................................................................... الط  ق

 وهو الوقت،  لك ف  السع    تف  سف ه ف  إل    حتاج  ا كان لو: الثان 

 326 ..................................................... . و ئ   ثل  بث ن  وجو 

 327 ................................................ :  ن إال ل   كن ل  لو: الثالث

 327 ........................ ل حج؟ ب عها  لز   هل كتب ل  فق ها   كان لو: ال اب 

 327 .................. .التجا ة  ن خل ا    كون أن الحج لقاص    ستحب: الخا س

 328 .......................... . حض ح ا    ه ف  ال ي ال ال كان لو: السا س

 328 ...................................................... الط  ق: الثالث ال تعلق

 339 ............................................ الب ن: ل ستطاعة ال اب  ال تعلق

 342 ............................. ، ولها ش طان:االستنابة الثان  استطاعة النوع

 342 .... بنفس  الحج  باش ة عن عاجزا   عن  ال حجوج  كون أن: الش ط األول

 346 .......................  ف وضا   حجا   ف   ال ستناب  كون أن: الثان  الش ط

 348 .................................................. : سائل على  شت ل: فصل

ج ت  تى: األولى  أو  باش ة، وجوب  كون أن فإّ ا الحج وجوب ش ائط و 

 348 .............................................................. .استنابة وجوب

 352 .................. الت اخ  على فهو الحج وجوب ش ائط وج ت إ ا: الثان ة

 352 ................................................... عاص ا ؟   وت هل: الثالثة
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 353 ....... االس   حجة عن حج إ ا حج  لوقوع أه    وكان  حج ل   ن :فصل

الحج عل  هللف ف نا   كل ت إن: االس   بحجة أتى  ن قال لو: األول :ف وع

 ............................................................................... 358 

 358 .................. الثالث العا  ف  الحج ن   ث  االس   حجة حج لو: الثان 

 358 ......................... .ص و ة  حج ل  ال ي ال جل حك  تس  ة: الثالث 

 359 .............. ، وف   قس ان:االستنابة ف ها  جب الت  الحالة ب ان ف  :فصل

 359 .......................................... .  لك  ب ال  كون أن: األولالقس  

 361 ............... : سائل وف   بغ  ه، الحج على قا  ا    كون أن: الثان  القس 

 361 ....................................... .ل   اال   أجنب  بب ل  كون أن: األولى

 361 .......................... الحج ف  الطاعة أوال ه  ن واح ا    ب ل أن: الثان ة

 364 ....................... أجنب ا   أو كان ق  با   الطاعة الول  غ   ب ل لو: الثالثة

 365 ........................... القبول؟  لز   فهل ال ال، الول   ب ل أن: ال ابعة

 367 ............ شاء بأ ه ا و ب أ لز   فقب  ألبو   الطاعة الول  ب ل لو :ف وع

 367 ..................... ال عضوب ال طاع عن ل حج انسانا   ال ط   استأج  لو

 367 ........................... .البا ل  ات ث  األب فقبلها الطاعة االبن ب ل لو 

 368 .................................................................الع  ة :فصل

 369 .............................. ، وهو نوعان:الحج على االستئجا  ف  :فصل

 369 ............................................... الشخص ع ن استئجا  :األول

 372 ........................................................ .  ت  استئجا  :الثان 

 372 ................................................  ش وط االستئجا  ف  الحج:

 372 ... قا  ة حجة إلىاالجا ة  ض ف ال وأن قا  ا ، األج    كون أن: ناألوال

 375 ........................... .لل تعاق  ن  علو ة الحج أع ال تكون أن: الثالث
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 378 ..................... .  ه   ائة فل  عن  حج  ن: ال عضوب قال إ ا: ف ع

 381 ...................................... الحج على االستئجا  أحكا  ف : فصل

 381 ............... :أحوال سبعة ولل خالفة بال لتز ،  وفِ  فل  األج   خالف إ ا

 381 ......... .ال   الخ وج  ن با تناع  األولى السنة ف  الحج فات  إ ا: األولى

 383 ....................................... .ال  قات ف  ال خالفة: الثان ة ال خالفة

 392 ............................................ .الجهة ف  ال خالفة: الثالثة الحالة

 394 .............................فحج للع  ة أو فاعت   للحج استؤج  لو:  ف ع

 395 ............................................ .ال فس ة ال خالفة: ال ابعة الحالة

 396 ............. نفس  إلى اإلح ا  ص ف ث  ال ستأج  عن أح   لو: الخا سة

 397 .................................... :الحج أثناء ف  األج    ات إ ا: السا سة

 422 ............................................ األج   أ حص  لو: السابعة الحالة

 424 ................ .عل ها ل حج      ن ِج اال   ال سل      ك ي أن بأس ال: ف ع

  . .......................... 424 النب  قب  لز ا ة  ج    استأج  لو: ثان ف ع

 425 ..................................... ال واق ت ف  للحج النظ  الثان ة ال ق  ة

 428 .............................. أشه ه غ   ف  بالحج أح   لو: األول :ف وع

 429 ع  ة؟ أو بحج أح   هل شك ث  الحج، أشه  قبل أح   لو: الثان           

ال ي  ا ه و اء  األفق  :األول أصناف:، والناس ف   ال كان  ال  قات :فصل

 412 ....................................................................... ال  قات

  ن واح  إلى  نته  ال ط  قا   سلك إ ا للنسك  كةَ  القاص : األول :ف وع

 414 ...................................................................... ال واق ت

 415 ............... . حا    وال ب  قات ف ها     ال ط  قا   سلك لو: الثان 

 416 ..... . ح   غ    ن  اإلح ا  لز   ال ي ال وض  جاوز إ ا: الثالث
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 418 ..... النسك      وهو  ح  ، غ   الحل فة  ا جاوز إ ا ال  ن  :ف ع

 419 ....................... .فوق  و  ا ال  قات  ن اإلح ا   جوز: ال اب 

 421 ...... نسكا        غ   وهو ال  قات إلى انتهى ال ي األفق : الثان  الصنف

 421 ..................  كة وب ن ال واق ت أح  ب ن  سكن  ال ي: الثالث الصنف

 422 ............................. آفاق ا   أو كان   ك ا   ب كة ال ق  : ال اب  الصنف

   كث وال حج ، ط  ق ف   توجها    ح   أن بل ه  ن أح   ل ن  ستحب: ف ع

 425 .......................................................................... .بع ه

 426 ..................:أبواب ث ثة وف   ،ال قاص  ف  :الك رب ين الثرة  ال  م

 426 .... :أوج  ث ثة وه : والع  ة الحج النسك ن آ اء وجوه ف  :األول الباب

 427 ................................................ :اإلف ا : األول الوج 

 427 ................................................ :الِق ان: الثان  الوج 

 431 ................... طواف ن لإلفاضة القا ن  طوف أن  ستحب: ف ع

 432 ................................................. .الت ت : الثالث الوج 

 432 ........................................................ ال ت ت  ضابط

 435 ............................................  سكنان لل ت ت  كان لو :ف ع

 443 .. ال  قات إلى العو      ول  ع  ت   ن ال ق   ف غ إ ا: األول :ف عان

 بالع  ة أح   تحلل فل ا الحج أشه  ف  ال  قات  ن  جل حج إ ا: الثان  

 444 ...................................................................... الحل  ن

 445 ........................................................ :اإلح ا  أنواع: فصل

 446 ................... .الو اع حجة  النب  حجة  س   أن  ك ه  :ف ع

 447 ...................................... والت ت  الِق ان  وجب ف : فصل

 458 ....... اله ي وج  ث  الث ثة األ ا  صو  ف  ش ع لو: األول :ف عان
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 458 .................................. .الحج  ن ف اغ  قبل ال ت ت   ات إ ا: الثان  

 462 .................................................................................................................... الخهر  

 463 .................................................................. الق آن ة اآل ات فه س

 465 ....................................................... واآلثا  النبو ة األحا  ث فه س

 466 ..........................................................................  األع   فه س

 472 ................................................ وال صطلحات الغ ب ة األلفاظ فه س

 478 ................................................................ والبل ان األ اكن فه س

 579 ............................................................. وال  اج  ال صا   فه س

 522 .................................................................... ال وضوعات فه س
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